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I. ВОВЕД
				
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип успешно ја заврши
академската 2013/2014 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. На 30 јуни 2008 година е донесен и
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на државен
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/2008 година).
Универзитетот, согласно со Статутот (Универзитетски гласник
09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно
уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот
на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно
преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија
од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини.
Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои
вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на
високото образование.
Единици во состав на Универзитетот се:
1. Факултет за образовни науки;
2. Факултет за природни и технички науки;
3. Земјоделски факултет;
4. Факултет за информатика;
5. Економски факултет;
6. Правен факултет;
7. Музичка академија;
8. Факултет за медицински науки;
9. Факултет за туризам и бизнис логистика;
10. Филолошки факултет;
11. Електротехнички факултет;
12. Технолошко-технички факултет;
13. Машински факултет;
14. Ликовна академија;
15. Филмска академија.
Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти,
центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони
единици, како што се:
–– Геомагнетна опсерваторија;
–– Универзитетски културен центар;
–– Универзитетски спортски центар;
–– Центар за односи со јавноста;
–– Центар за доживотно учење;
–– Центар за електронско учење;
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––
––
––
––
––

Центар на кариерен развој и Алумни клуб;
Центар за обезбедување на квалитет;
Центар за меѓууниверзитетска соработка;
Информативно-технолошки центар и
Универзитетска библиотека.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат
универзитетски стручни студии од прв, втор и трет циклус.
Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија,
најголемиот дел лоцирани во источниот дел на земјава, како што се: Штип,
Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица, Свети
Николе, Кавадарци, Прилеп и Скопје.
За ректор на Универзитетот, со Одлука од Универзитетскиот сенат
бр. 0701-532/3 од 12.5.2011 година, е избран проф. д-р Саша Митрев,
редовен професор на Земјоделски факултет.
За проректори, со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0701533/18 од 12.5.2011 година, се избрани:
- проректор за наука – проф. д-р Блажо Боев, редовен професор на
Факултетот за природни и технички науки;
- проректор за настава – проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска –
вонреден професор на Факултетот за медицински науки;
- проректор за развој, инвестиции и одржување – доц. д-р Кирил
Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.
Со Одлука од Ректорската управа бр. 0901-901/22 од 19.9.2011 година,
м-р Ристо Костуранов е избран за генерален секретар на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип изнесува 511. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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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
Редовен проф. д-р Виолета Димова
Редовен проф. д-р Љупчо Михајлов
Редовен проф. д-р Зоран Панов
Редовен проф. д-р Зоран Десподов
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

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 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 Владо Петровски
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 - мирување на раб. однос
проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде
проф. д-р Милка Здравковска
проф. д-р Виолета Димовска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вонредни професори
Вон. проф. д-р Соња Петровска
Вон. проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
Вон. проф. д-р Јован Ананиев
Вон. проф. д-р Виолета Стефанова
Вон. проф. д-р Љупчо Блажевски
Вон. проф. д-р Илчо Јованов
Вон. проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Вон. проф. д-р Ристе Темјановски
Вон. проф. д-р Виолета Николовска
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
Вон. проф. м-р Маријан Јанкоски
Вон. проф. м-р Георги Мицанов
Вон. проф. д-р Ацо Кузелов
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

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 - мирување на раб. однос
Вон. проф. д-р Димко Димески
Вон. проф. д-р Милан Ѓеоргиевски
Вон. проф. д-р Никола Димитров
Вон. проф. д-р Крсто Блажев
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 Стипица Поповски
Вон. проф. д-р Нако Ташков
Вон. проф. д-р Драгица Спасова
Вон. проф. д-р Симеон Симеонов
Вон. проф. д-р Јованка Денкова
Вон. проф. д-р Билјана Ивановска
Вон. проф. д-р Виолета Стојанова
Вон. проф. д-р Дејан Мираковски
Вон. проф. д-р Зоран Димитровски
Вон. проф. д-р Дарко Бошнаковски
Вон. проф. д-р Војо Беловски
Вон. проф. м-р Гоце Гавриловски
Вон. проф. д-р Еленица Софијанова
Вон. проф. д-р Сашо Гелев
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 - мирување на раб. однос
Вон. проф. д-р Марија Леонтиќ
Вон. проф. д-р Василија Шарац

1.
2.
3.
4.
5.

Доценти
Доц. д-р Крсте Шајноски - суспендиран
Доц. д-р Александар Костадиновски - суспендиран
Доц. д-р Љупчо Сотироски
Доц. м-р Златка Митева
Доц. д-р Катерина Деспот
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Доц. д-р Петар Намичев
Доц. д-р Махмут Челик
Доц. м-р Владимир Јаневски
Доц. д-р Александра Милева
Доц. м-р Ангеле Михајлоски
Доц. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Доц. д-р Цане Котески
Доц. д-р Виолета Иванова-Петропулос
Доц. д-р Билјана Петревска
Доц. д-р Зоран Утковски
Доц. д-р Трајче Нацев
Доц. д-р Горан Тасев
Доц. д-р Кирил Барбареев
Доц. д-р Ранко Младеноски
Доц. д-р Златко Соврески
Доц. д-р Нина Даскаловска
Доц. д-р Јадранка Денкова
Доц. д-р Васка Сандева
Доц. д-р Јанка Димитрова
Доц. д-р Марија Кусевска
Доц. д-р Драшко Атанасовски
Доц. д-р Благој Делипетров
Доц. д-р Зоран Здравев
Доц. д-р Андон Мајхошев
Доц. д-р Страшко Стојановски
Доц. д-р Елизабета Митрева
Доц. д-р Марија Кукубајска
Доц. д-р Славчо Цветков
Доц. д-р Игор Стојановиќ
Доц. д-р Зденка Стојановска
Доц. м-р Сашо Поповски
Доц. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска - мирување на раб. однос
Доц. д-р Киро Мојсов
Доц. д-р Невенка Величкова
Доц. д-р Николинка Донева
Доц. м-р Горанчо Ангелов
Доц. д-р Мичо Апостолов
Доц. д-р Роман Голубовски
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
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Доц. д-р Весна Георгиева-Свртинов
Доц. д-р Марјан Делипетров
Доц. д-р Дејан Методијески
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 Трајче Митев
Доц. д-р Олга Кошевалиска
Доц. д-р Александра Жежова
Доц. д-р Стојко Стојков
Доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова
Доц. д-р Деспина Сивевска
Доц. д-р Фиданка Илиева
Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова
Доц. д-р Киро Папакоча
Доц. д-р Драгана Кузмановска
Доц. д-р Илија Груевски
Доц. д-р Дејан Маролов
Доц. д-р Дарко Лазаров
Доц. д-р Тамара Јованов-Марјанова
Доц. д-р Марија Гогова-Самоников
Доц. д-р Билјана Златановска
Доц. д-р Љупчо Давчев

Виш предавач на Високата здравствена школа
1. Виш пред. м-р Ленче Николовска
Предавач на Високата здравствена школа
1. Пред. м-р Васка Здравкова
Виш лектор
1. Виш лектор м-р Снежана Кирова
2. Виш лектор м-р Ана Канарева-Димитровска - мирување на раб. однос
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1.
2.
3.
4.
5.

Лектор
М-р Драгана Коцева
М-р Јане Јованов
М-р Биљана Петковска
М-р Марија Тодорова
М-р Драган Донев
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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.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Асистенти
Асс. м-р Ирена Китанова
Асс. д-р Емилија Митева-Кацарски
Асс. м-р Ванѓа Димитриева
Асс. д-р Сашко Димитров
Асс. д-р Зоран Темелков
Асс. д-р Гоце Стефанов
Асс. д-р Благица Колева
Асс. м-р Влатко Пачешкоски
Асс. д-р Ева Велинова
Асс. д-р Биљана Балабанова
Асс. д-р Ѓорги Димов
Асс. д-р Благица Донева
Асс. м-р Емилија Костадиновска
Асс. м-р Владан Андоновиќ
Асс. м-р Александар Цветковски - мирување на раб. однос
Асс. м-р Верица Ивановска
Асс. м-р Кристина Мишева
Асс. м-р Мире Спасов
Асс. м-р Ана Митаноска
Асс. м-р Билјана Ковачевиќ
Асс. м-р Наташа Стојковиќ
Асс. м-р Васко Кокаланов
Асс. м-р Билјана Атансова
Асс. м-р Стојанче Мијалковски
Асс. м-р Радмила Каранакова-Стефановска
Асс. м-р Марија Дарковска-Серафимовска - мирување на раб. однос
Асс. м-р Ана Никодиновска
Асс. м-р Виолета Џидрова
Асс. м-р Далибор Јованов
Асс. м-р Наталија Маркова-Руждиќ - мирување на раб. однос
Асс. м-р Петар Клетникоски - мирување на раб. однос
Асс. м-р Марија Амповска
Асс. м-р Даринка Ѓоргиева
Асс. м-р Даниела Коцева
Асс. м-р Душко Јошески
Асс. м-р Татјана Уланска
Асс. м-р Александра Ристеска
Асс. м-р Катарина Смилков
Асс.
Марина Данилова
Асс. м-р Сања Спасова
Асс. м-р Анета Стојановска Стефановска
Асс. м-р Љубица Стефановска-Цераволо - мирување на раб. однос
Асс. м-р Оливер Цацков
Асс. м-р Елена Веселинова
Асс. м-р Марија Чекеровска
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46.
47.
48.
49.

Асс. Стефан Петровски
Асс. Марија Димитровска-Иванова
Асс. Марија Караколевска-Илова
Асс. м-р Ленче Насев

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

Асистенти-докторанди
М-р Гордана Камчева
Елена Симеоновска-Јовева
Александар Серафимов
М-р Доне Стојанов
М-р Наташа Митева
М-р Оливер Филипоски
М-р Душица Санева
М-р Кристина Ковачевиќ
М-р Димитар Апасиев

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.
28.
29.

Помлади асистенти
Пом. асс. м-р Силвана Жежова
Пом. асс. д-р Татјана Бошков
Пом. асс. м-р Јасмина Вета-Буралиева
Пом. асс. м-р Билјана Читкушева-Димитровска
Пом. асс. м-р Наташа Денкова
Пом. асс. м-р Марија Штерјова
Пом. асс. м-р Елена Дракалска
Пом. асс. м-р Марија Крстева
Пом. асс. м-р Наталија Поп Зариева
Пом. асс. м-р Елена Максимова
Пом. асс. м-р Надица Маркоска
Пом. асс. м-р Зоран Златев
Пом. асс. м-р Јадранка Рунчева
Пом. асс. м-р Антонио Момировски
Пом. асс. м-р Сања Нашкова
Пом. асс. м-р Јована Караникиќ
Пом. асс. м-р Сашко Милев
Пом. асс. м-р Маја Кукушева
Пом. асс. м-р Софија Петковска
Пом. асс. м-р Сања Пановска - мирување на раб. однос
Пом. асс. м-р Весна Коцева
Пом. асс. д-р Даринка Маролова
Пом. асс. Јулија Заркова
Пом. асс. Катерина Златановска
Пом. асс. м-р Викторија Максимова
Пом. асс. м-р Душан Биков
Пом. асс. м-р Сашка Голомеова
Пом. асс. м-р Горан Поп Андонов
Пом. асс. м-р Марија Митева
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30. Пом. асс. м-р Елена Гелова
31. Пом. асс. Ана Радеска - мирување на раб. oднос

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

Лаборанти со ВСС
Александра Стојанова
Катарина Делипетрева
Елена Тодоровска
Павле Апостолоски
Кирил Митевски
Јулијана Арсова
Емилија Пенева
Ангела Бикова
Афродита Зенделска
Бобан Самарџиски
Верица Јосимовска
М-р Лимонка Лазарова
М-р Соња Јордева

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

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 Тоше Крстев
М-р Данче Василева

Кореспонденти
1. Костадин Голаков
2. Марица Тасевска
3. Адријана Зејтеникова
Корепетитор
1. Д-р Невенка Трајкова
2. М-р Наташа Трбојевиќ
Вработени со втор циклус (магистерски) студии
1. М-р Ристо Костуранов - генерален секретар
Вработени со ВСС
1. Милкица Панева
Секретари
2. Виолета Шаклева
3. Ванчо Павлов
4. Никица Георгиева
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Билјана Ѓорѓиева
Ема Радосављевиќ
Билјана Пешова
Светлана Попова
Елизабета Давиткова-Барбареева
Љубица Медарска-Апостолова
Лилјана Мираковска
Даниела Свиркова
Билјана Цоневска
Марјан Ристов
Ирена Рибарева
Павлинка Митева
Нада Донева
Игор Ефтимов

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

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

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Сметководители
Павлина Спасова
Даница Гркова
Македонка Коцева
Билјана Иванова
Александар Јакимов
Станка Коцева

40.
41.
42.
43.
44.

Референти за студентски прашања
Димитар Љуботенски
Слаѓана Митровска
Марјан Марков
Валентина Давчева
Милена Цацкова
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

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

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Референти
Марија Манева
Маријана Кротева
Наташа Фенева
Славе Димитров
Душан Миланов
Александар Максимов
Благој Михов
Невенче Панова
Христина Серафимовска
Кристина Ѓорѓиевска
Билјана Костуранова
Ивана Авукатова
Моне Здравев
Стојан Илиев
Златко Бежовски
Борјан Ѓоргиев
Славица Јанева
Христина Ампова
Снежана Георгиева
Љубен Тевдовски - мирување на раб. однос
Дијана Насева
Јордан Ефремов
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Други вработени со ВСС
Горан Лонгуров - архитект
Сашко Коруновски - електроинженер
Емилија Николова - архивар на Универзитет
Методи Патраклиски - раководител на Оддел за општи и заеднички
работи
90. Гоце Богатинов – виш ИТ администратор за апликации, средства,
техничка поддршка и архива/ раководител на ИТ центар
91. Ристе Тимовски – софтвер инженер за анализа и дизајн / раководител
на Оддел за електронски индекс (Инфо-центар)
92. Илија Лазаревски – софтвер инженер за анализа и дизајн
93. Јордан Тиквешански – виш ИТ систем администратор
94. Борче Јаневски - администратор за интегрирани сервиси/реф. во ЦЕУ
95. Игор Ампов – веб-администратор/ администратор за интегрирани
сервиси
96. Кристина Богатинова – веб-администратор/ администратор за
интегрирани сервиси
97. Даница Гавриловска-Атанасовска – лектор на мак. јазик
98. Цвета Димитриева – раководител на Универзитетска библиотека
99. Јасминка Соколовска – библиотекар
100. Мима Костова – библиотекар
101. Роза Јовановска – библиотекар
102. Марио Параклиев – библиотекар - суспендиран
103. Стојанче Манев – благајник на Универзитет
104. Билјана Димитрова – специјалист за корисничка поддршка
105. Верица Апостолска – помлад специјалист за корисничка поддршка
106. Цветанка Филипова –
помлад специјалист за корисничка
поддршка
107. Игор Стојанов – новинар/главен и одговорен уредник на редакција
108. Павлинка Митева-Павлова – лектор по англиски јазик во издавачка
дејност/реф. за студ. прашања-странски студенти
109. Зоран Илиев – економ на Универзитет
110. Влатко Миленковски – главен и одговорен радиотехничар
111. Миланова Љуба – библиотекар
112. Насков Александар – помлад мрежен администратор
113. Петров Горан – помлад мрежен систем-администратор
114. Александар Донски – библиотекар
115. Мартина Николовска – библиотекар
116. Михаилов Тони – новинар
117. Тодор Чекеровски – помлад мрежен администратор
118. Влатко Јовановски – помлад систем-администратор
119. Владимир Китанов – библиотекар
86.
87.
88.
89.

Вработени со ВСШ
1. Васка Серафимовска
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Вработени со ССС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Економи
Насо Иванов
Сашко Миланов
Марјан Веселиновски
Јордан Трендов
Пане Петров
Слободан Стојчев
Вeне Пaнов
Бранко Нацев
Илија Миланов
Драган Николов

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.
36.
37.
38.
39.
40.

Портир/чувар 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
Валентин Чамушев
Ристе Стојанов
Горан Постоловски
Зоран Николов
Тони Јованов
Стевче Давчев
Ристо Арсов
Ленче Филипова
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Хигиеничар
Емилија Велинова
Јасминка Манаскова
Катерина Петрова
Ангелина Илиева
Маја Стојановска
Јасмина Нофитова
Савета Мастева
Светлана Каева
Цветанка Манасиевска
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

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Други вработени со ССС
Сашко Донев
Коце Петков
Слободан Јовев
Метотка Тренев
Тоше Симоновски
Зоран Манасков
Илија Јованчев
Сања Ристова
Зоран Тиквешански
Анка Јорданова
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вработени со НСС
Станко Трајчев
Ванчо Петров
Дејана Велкова
Будимир Станојковски
Вера Фенева
Вежди Рашидов
Јасминка Јорданова
Стамен Ѓошевски
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II. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ
Објект: Наставен центар – Свети Николе (Амзибегово)
Министерството за финансии – Одделение за управна постапка во
Свети Николе, решавајќи по Предлогот бр. 08-4/14 од 20.1.2014 година,
поднесен од Р.Македонија – Јавно претпријатие за државни патишта, преку
Државното правобранителство на Р. Македонија за подрачје – Штип, за
одземање право на користење на недвижен имот на државен Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип, во корист на Р. Македонија, заради изградба на
објект од јавен интерес Автопат Миладиновци – Свети Николе – Штип,
врз основа на Законот за експропријација, на ден 30.1.2014 година донесе
Решение за одземање право на користење бр. 0308-229/1 од 3.2.2014
година.
Објект: Наставен центар – Струмица
По Барање на Универзитетот за запишување на промена во катастар
на недвижности, Агенцијата за катастар на недвижности, Одделение
за катастар на недвижности Струмица достави Потврда за делумно
запишување на промена во катастарот на недвижностите бр. 1113188/2014 година од 17.2.2014 година. Оваа Потврда е направена согласно
со Решението за утврдување на правен статус на бесправен објект, бр. 58
Уп-8189/2011 од 25.11.2013 година.
На 8 август 2014 година Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
објави Јавен повик во дневниот весник „Дневник“ за прибирање понуди
за склучување Договор за деловно-техничка соработка за давање на
угостителски услуги во наставните центри при Универзитетот.
Согласно со објавениот Јавен повик, Комисијата за прибирање понуди
изготви Записник бр. 0302-954/1 од 27.8.2014 година, во кој е наведена
најповолната понуда за Наставниот центар во Струмица.
Врз основа на Записникот бр. 0302-954/1 од 27.8.2014 година и
Одлуката од Универзитетскиот сенат бр. 0701-962/19 од 2.9.2014 година,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучи Договор за деловнотехничка соработка со ДПТУ „Мангала“ – ДООЕЛ – Штип, бр. 0307-9/75
од 8.10.2014 година, за давање угостителска услуга (храна и пијалаци) во
Наставен центар Струмица.
Објект: Кампус 2
Согласно со Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на КП 8134/1
КО Штип – 5, Министерството за транспорт и врски донесе Урбанистичка
согласност за бесправен објект бр. 62уп-197/2011 од 2.6.2014 година и
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект бр. 62уп197/2011 од 14.7.2014 година.

20

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Објект: Правен факултет – дисперзирани студии во Штип
(поранешен Дом на АРМ)
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Општина Штип,
Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални
работи и заштита на животна средина, достави Извод од ДУП бр. 172269/2 од 27.3.2014 година.
Исто така, по Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар
на недвижности, Одделение за катастар на недвижности - Штип достави
Имотен лист бр. 23123 за КО Штип – 5, бр. 1105-4859/2014 од 4.4.2014
година.
Согласно со Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на КП 7515/1
КО Штип – 5, Министерството за транспорт и врски донесе Урбанистичка
согласност за бесправен објект бр. 62уп-199/2011 од 11.6.2014 година и
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект бр. 62уп199/2011 од 15.7.2014 година.
Објект: Наставен центар – Скопје
На 8 август 2014 година Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
објави Јавен повик во дневниот весник „Дневник“ за прибирање понуди
за склучување Договор за деловно-техничка соработка за давање на
угостителски услуги во наставните центри при Универзитетот.
Согласно со објавениот Јавен повик, Комисијата за прибирање понуди
изготви Записник бр. 0302-954/1 од 27.8.2014 година, во кој е наведена
најповолната понуда за Наставниот центар во Скопје.
Врз основа на Записникот бр. 0302-954/1 од 27.8.2014 година и
Одлуката од Универзитетскиот сенат бр. 0701-962/19 од 2.9.2014 година,
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучи Договор за деловнотехничка соработка со ДТУ „Брејк кафе“ – ДОО – Скопје, бр. 0307-1016/1
од 22.9.2014 година, за давање угостителска услуга (храна и пијалаци) во
Наставен центар Скопје.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до Јавното
правобранителство на Р. Македонија, бр. 0302-1057/1 од 29.9.2014 година
за запишување и доделување во трајна сопственост на градежно земјиште.
Барањето е поднесено со цел трајно да се решат имотно-правните односи
на објектот во кој е сместен Факултетот за туризам и бизнис логистика.
Објект: Музичка академија
Согласно со Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на КП 9250 и
КП бр.9248 КО Штип – 4, Министерството за транспорт и врски донесе
Урбанистичка согласност за бесправен објект бр. 62уп-198/2011 од
7.7.2014 година и Решение за утврдување на правен статус на бесправен
објект бр. 62уп-198/2011 од 2.10.2014 година.
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Објект: Наставен центар – Гевгелија
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и „Ремис“ ДООЕЛ – Охрид
склучија Анекс на Договор бр. 0307-318/1 од 26.2.2014 година.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип до Генералниот секретаријат
при Владата на Р. Македонија достави Мислење бр. 0302-447/2 од
26.3.2014 година, за отстапување на недвижни ствари доделени до Одлука
на Владата бр. 19-2204/1 од 19.5.2009 година.
Согласно со Мислењето од Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
бр. 0302-447/2 од 26.3.2014 година, Генералниот колегиум на државни
секретари при Владата на Р. Македонија достави Мислење бр. 16-20/147 од
7.5.2014 година до Комисијата за економски систем и тековна економска
политика, да го разгледа барањето на Универзитетот и да ѝ предложи на
Владата да донесе Одлука за пренесување во сопственост на недвижни
ствари на Општина Гевгелија и Одлука за престанок на користење на
недвижни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Министерството за транспорт и врски поднесе Барање бр. 20-10301
од 15.7.2014 година за податоци за состојбата на објектите што ги користи
Универзитетот и согласно со ова барање, Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип до Министерството за транспорт и врски достави Одговор на барање
на податоци бр. 0302-878/2 од 7.8.2014 година.
Објект: Наставен центар – Прилеп
За потребите на Универзитетот, Универзитетскиот сенат донесе
Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање на понуди за
склучување на договори за деловно-техничка соработка за потребите на
Универзитетот за давање на угостителски услуги во Наставен центар –
Прилеп.
По објавениот Јавен повик во дневен печат на 15.11.2013 година,
Комисијата за прибирање и разгледување на понуди состави Записник бр.
0302-1377/1 од 11.12.2013 година, со предлог за избор на понудата од „ЛА
Папу“ ДООЕЛ – Крушево, како најповолна понуда.
Потоа, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и „ЛА Папу“ ДООЕЛ –
Крушево склучија Договор за деловно-техничка соработка бр. 0307-202/1
од 28.1.2014 година.
Објект: Наставен центар – Радовиш
На 8 август 2014 година Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
објави Јавен повик во дневниот весник „Дневник“ за прибирање понуди
за склучување Договор за деловно-техничка соработка за давање на
угостителски услуги во Наставен центар – Радовиш.
Објект: Наставен центар – Кавадарци
За потребите на Универзитетот, Универзитетскиот сенат донесе
Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање на Понуди за
склучување на Договор за деловно-техничка соработка за потребите на
Универзитетот за давање на угостителски услуги во Наставниот центар
во Кавадарци, бр. 0701-1202/2 од 4.11.2013 година.
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По објавениот Јавен повик во дневен печат на 15.11.2013 година,
Комисијата за прибирање и разгледување на понуди состави Записник
бр. 0302-1377/1 од 11.12.2013 година, со предлог за избор на понудата од
„Даки – Ком 2009“ ДООЕЛ – Кавадарци, како најповолна понуда.
Потоа, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и „Даки – Ком 2009“
ДООЕЛ – Кавадарци склучија Договор за деловно-техничка соработка бр.
0307-201/1 од 28.1.2014 година.
Објект: Кампус 4
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ТД „Нико 2002“ ДООЕЛ –
Штип склучија Анекс на Договор бр. 0307-244/1 од 6.2.2014 година со кој
се регулира времетраењето на важноста на Договорот за закуп од 2010
година.
За потребите на Универзитетот, на 8 август 2014 година беше
распишан Јавен повик за прибирање на Понуди за склучување на Договор
за деловно-техничка соработка за давање на угостителски услуги во
Кампус 4.
По објавениот Јавен повик, Комисијата за прибирање и разгледување
на понуди состави Записник бр. 0302-954/1 од 27.8.2014 година, со
предлог за избор на понудата од ДПТУ „Мангала“ ДООЕЛ – Штип, како
најповолна понуда.
Потоа, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ДПТУ „Мангала“
ДООЕЛ – Штип склучија Договор за деловно-техничка соработка бр.
0307-9/75 од 8.10.2014 година.
Објект: Физикална терапија Бања „Кежовица“ – Штип
Владата на Р. Македонија донесе Одлука за престанок и давање на
трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, бр. 41-6813/1 од 16.10.2013 година, објавена во „Службен весник на
РМ“ бр.12/14. Со оваа Одлука на корисникот Јавна здравствена установа
Клиничка болница – Штип му престанува користењето на недвижната
ствар (зграда) и истата се дава на користење на Универзитетот.
Согласно со Одлуката од Владата бр. 41-6813/1 од 16.10.2013 година,
ЈЗУ Клиничка болница – Штип и Министерството за здравство изготвија
Записник за примопредавање на недвижната ствар бр. 0302-1157/1 од
21.10.2014 година.
Објект: Наставен центар – Кочани
За потребите на Универзитетот, на 8 август 2014 година, во дневниот
весник „Дневник“ беше распишан Јавен повик за прибирање на Понуди
за склучување на Договор за деловно-техничка соработка за давање на
угостителски услуги во Наставен центар – Кочани.
Објект: Економски факултет
Согласно со Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на КП 8304
КО Штип – 6, Министерството за транспорт и врски донесе Урбанистичка
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согласност за утврдување на правен статус на бесправен објект бр. 62УП195/2011 од 30.10.2014 година и Решение за утврдување на правен статус
на бесправен објект бр. 62УП-195/2012 од 18.11.2014 година.
Објект: Наставен центар – Охрид
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе Решение
бр. 0801-629/1 од 15.5.2014 година за формирање на работна група за увид
на место и подготовка на Договор за користење на опремата лоцирана
во училниците во објектот на Универзитетот за информатички науки
и технологии во Охрид „Св. Павле Апостолов“, каде што треба да се
одржува наставата на Филмска академија во состав на Универзитетот.
Работната група формирана од ректорот изготви Записник, од
19.5.2014 година, со кој се потврдува дека просториите и опремата
лоцирана во училниците во објектот на Универазитетот за информатички
науки и технологии во Охрид „Св. Павле Апостолов“ во потполност ги
задоволуваат барањата за наставата на Филмската академија.
Објект: Ректорат во Ново Село – Штип
Согласно со Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на КП 8678/1
и КП 8678/2 КО Штип – 4, Министерството за транспорт и врски донесе
Урбанистичка согласност за бесправен објект бр. 62уп-194/2011 од
2.6.2014 година и Решение за утврдување на правен статус на бесправен
објект бр. 62уп-194/2011 од 14.7.2014 година.
За потребите на Универзитетот беа изработени: Постапка за заштита
од пожари, Постапка во случај на земјотреси и урнатини и Постапка за
прва медицинска помош.
Објект: Факултет за образовни науки
За потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Општина
Штип, сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални
работи и заштита на животна средина, издаде Извод од ДУП бр. 362, со
арх. бр. 17-2270/2 од 27.3.2014 година.
Исто така, за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Агенцијата за катастар на недвижности – Штип, издаде Имотен лист бр.
23091 за КО Штип – 5, со арх. бр. 1105-4860/2014 од 4.4.2014 година.
Согласно со Барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
утврдување на правен статус на бесправен објект изграден на КП 7515/1
КО Штип – 5, Општина Штип донесе делумно Решение за утврдување на
правен статус на бесправен објект УП1 бр. 17/11-7750 од 21.7.2014 година.
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III. ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
Придружни членки на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се:
1. Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.
2. ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“ –
Скопје;
3. „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје;
4. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата
и музеј – Штип;
5. „Аутомакедонија“ АД – Скопје;
6. Месна индустрија и кланица ДОО – Свети Николе;
7. Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ –
Штип;
8. Институт за современи композити и роботика – Прилеп.
Нивното придружно членство е усвоено со одлуки од
Универзитетскиот сенат и тоа:
1. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/3 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на
24. редовна седница одлучи Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ – Скопје да стане придружна членка на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
2. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/4 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на
24. редовна седница одлучи ПЗУ Специјална болница по хируршки
болести „Филип II“ – Скопје да стане придружна членка на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
3. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/5 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на
24. редовна седница одлучи „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје да стане
придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-110/3 од 29.1.2010 година, Универзитетскиот сенат на 28.
редовна седница одлучи Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј – Штип да стане придружна членка
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-621/2 од 13.5.2010 година, Универзитетскиот сенат на
34. редовна седница одлучи Аутомакедонија АД – Скопје да стане
придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-381/16 од 11.4.2011 година, Универзитетскиот сенат на 48.
редовна седница одлучи Месна индустрија и кланица ДОО – Свети
Николе да стане придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
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7. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-902/3 од 12.9.2011 година, Универзитетскиот сенат на 54.
редовна седница одлучи Националната установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип да стане придружна членка на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-962/14 од 2.9.2014 година, Универзитетскиот сенат на
97. редовна седница одлучи Институтот за современи композити и
роботика – Прилеп да стане придружна членка на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
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IV. РЕКТОРСКА УПРАВА
На 95. седница на Ректорската управа одржана на 11.12.2013
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Јован Ананиев за
ангажирање на друг универзитет.
2. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Сашо Гелев за ангажирање
на друг универзитет.
3. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Роман Голубовски за
ангажирање на друг универзитет.
4. Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски семестар во учебната
2013/2014 година.
5. Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ангажирање на наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
и ангажирање на редовни професори во пензија, за зимски семестар
во учебната 2013/2014 година.
6. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски семестар во учебната 2013/2014 година.
7. Одлука за распишување на Конкурс за прием на кандидати за
специјализација.
8. Одлука за усогласување на студиските програми Предучилишно
воспитување на Факултетот за образовни науки, со Законот за
заштита на децата.
9. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
11. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
12. Одлука за усвојување на Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
13. Одлука за усвојување на Стандарди и нормативи за дополнување на
Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип за 2012/2013 година.
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15. Одлука за усвојување на Упатство за изведување на практична
настава на студентите од наставничките факултети.
16. Одлука за усвојување на најповолни понуди по објавениот Јавен
повик за прибирање на понуди за склучување на договори за деловнотехнички соработки за потребите на Универзитетот, за давање на
угостителски услуги во наставните центри во Прилеп и во Кавадарци.
17. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој.
18. Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2014 година.
19. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2013 година.
20. Одлука за членство на ректорот на Универзитетот во Здружението
на ректори на педагошките универзитети во Европа.
21. Одлука за префрлање на средства од сметката 788 – сметка за
сопствени приходи на Универзитетот, на сметка од проектот
TEMPUS WBREN.
22. Одлука за кофинансирање од страна на Универзитетот на проектот:
„Спојување на Универзитетите и стопанството заради подобрување
на способноста за вработување на студентите“.
23. Одлука за одобрување на плаќање на фактура на Факултетот за
туризам и бизнис логистика, за реализирана практична настава во
угостителското училиште „Лазар Танев“ – Скопје.
24. Одлука за претплата за Emerald Publishing Limited – за пристап на
Универзитетот до базите на податоци на научни списанија за 2014
година.
25. Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2013 година.
26. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност.
27. Одлука за усвојување на барањето поднесено од носителите на
научни проекти.
28. Одлука за промена на носителот на студиската програма Биологија.
На 96. седница на Ректорската управа, одржана на 30.12.2013
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева за ангажирање на друг универзитет.
2. Одлука за давање согласност за дополнително работење на
вработените на Универзитетот.
3. 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 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, за летен
семестар во учебната 2013/2014 година.
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4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување
на висината на надоместоците за час на договорно ангажираните
професори на Универзитетот.
5. Одлука за исплата на завршени дополнителни работи по Договор
склучен помеѓу Универзитетот и „Макотерм“ ДООЕЛ Скопје, за
објектот во Ново Село.
6. Одлука за плаќање на фактура на „Меблас“ ДООЕЛ - Штип за
опремување на спомен-собата на Гоце Делчев во Ректоратот во Ново
Село.
7. Одлука за плаќање на фактури на ЕВН Македонија АД - Скопје за
потрошена електрична енергија во преземаните објекти Фешн ДОО Штип и Сојуз на пронаоѓачи – Штип.
8. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност.
9. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за наставна и
научна дејност
10. Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски
студии.
11. Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2014
година.
12. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2014
година.
13. Одлука за усвојување План за финансиски и организациски
активности за периодот од 2014 до 2018 година на Факултетот за
медицински науки.
14. Одлука за усвојување на Студентски календар и распоред на годишни
активности за студенти од прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за календарската 2014 година.
15. Одлука за усвојување на Програма за инвестиции и одржување на
Универзитетот за 2014 година.
16. Одлука за исплата на средства за Еразмус стипендија на студенти од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
17. Одлука за давање согласност за учество на курсеви за обука, за
конкурирање на проекти од Европската унија во Брисел во периодот
од јануари до април 2014 година.
На 97. седница на Ректорската управа, одржана на 29.1.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата и
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за
прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за летен
семестар во учебната 2013/2014 година.
2. 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 летен семестар во учебната 2013/2014 година.

29

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

3. Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за летен семестар во учебната
2013/2014 година.
4. Одлука за регулирање на исплатата за ангажирање на наставници од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на други универзитети.
5. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2014/2015 година.
6. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2014/2015 година.
7. Одлука за изменување на Правилникот за единствените основи за
остварување на издавачка дејност на Универзитетот.
8. Одлука за усвојување на Програма за полагање на испитот за
туристички водич на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
9. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој.
10. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна
и научна дејност.
11. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковната спогодба
со Макпетрол бр.0203-949/1-4 од 29.01.2013 година, за набавка на
горива по спроведена постапка по Оглас бр. 25/2012.
12. Одлука за усвојување на Предлог-план за учество на Саем „Денови
на образование и кариера“ за 2014 година.
13. Одлука за исплата на финансиски средства за поддршка на АИЕСЕК
– Скопје.
14. Одлука за давање на согласност на Предлогот од Министерството
за финансии за одземање на правото на користење на земјиште за
изградба на Автопат Миладиновци – Свети Николе – Штип.
15. Одлука за реализација на набавки предвидени со проектот „Конгресен
центар и центар за доживотно учење и подобрување на вештините“
или оригиналното име „Congressional Network and Centre for
Vocational and Technical Skills”.
16. Одлука за продолжување на рокот за пријавување на кандидати по
Огласот за прием на кандидати на специјализација на Универзитетот.
17. Одлука за наставата по предметот Спорт и рекреација.
18. Одлука за усогласување на Елаборатот за студиската програма за
општа медицина со одредбите од Законот за медицински студии и
континуирано стручно усовршување на лекарите од Р. Македонија.
19. Одлука за усвојување на Предлог-проект за основање на заедничка
студиска програма помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
ФАМУ, Прага, Република Чешка.
20. Одлука за признавање на една година работен стаж од избор во звање
на проф. д-р Милка Здравковска.
21. Одлука за покренување иницијатива за изработка на Проект за
реализирање на активности од областа на безбедноста и здравјето
при работа на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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22. Одлука за регулирање на состојбата во електронското досие на
студентот Кире Трајков од Економски факултет.
На 98. седница на Ректорската управа, одржана на 10.2.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност за ангажирање на доц. д-р Игор
Стојановиќ на друг универзитет.
2. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус на студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, за летен семестар во учебната 2013/2014
година.
3. 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 на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
учебната 2013/2014 година.
4. Одлука за избор од асистент и асистент -докторанд во наставнонаучно звање доцент, пред истекот на времето за кое е извршен
изборот.
5. Одлука за усвојување на Правилник за организација на работата
и систематизацијата на работните места на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
6. Одлука за усвојување на Правилник за утврдување и исплата на
плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
7. Одлука за ставање во мирување на студиската програма Преработка
на анимални производи на Земјоделски факултет во Наставен центар
Свети Николе.
8. Одлука за организирање на дисперзирани студии на прв циклус на
Технолошко-технички факултет во Наставен центар Прилеп;
9. Одлука за организирање на дисперзирани студии на прв циклус на
Земјоделскиот факултет во Наставен центар Прилеп;
10. Одлука за организирање на дисперзирани студии на прв циклус на
Факултетот за образовни науки во Наставен центар Кавадарци;
11. Одлука за дополнување на одлуката за ослободување од плаќање
надомест за спроведување на постапка за оценка и одбрана на
специјалистички труд на студиската програма од втор циклус
Стекнување на наставнички компетенции;
12. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
13. Одлука за усвојување на Проектот „Зајакнување на капацитетите за
безбедност и здравјето при работа на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
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14. Одлука за усвојување на Извештајот од Централната пописна
комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2013 година и за
формирање на Комисија за расход на Универзитетот;
15. Одлука за покренување иницијатива за пристапување на придружна
членка кон Универзитетот;
16. Одлука за спроведување на постапка за акредитација на Лабораторијата
за електронска микроскопија и Лабораторијата за мобилна опрема за
животна средина како една лабораторија со два оддела;
17. Одлука по барање на студенти за продолжување на рокот за
студирање на втор циклус на студии на Факултетот за природни и
технички науки
18. Одлука за дополнување на одлуката за ангажирање на истакнати
стручњаци од практиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за летен семестар во учебната 2013/2014 година;
19. Одлука за давање на согласност на Правилник за спроведување на
обука на вработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за
безбедно извршување на работата;
20. Одлука за одобрување условно полагање на студентот Цветанка
Шемова од Филолошкиот факултет во октомвриска сесија.
На 99-та седница на Ректорската управа, одржана на 26.2.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
2. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на Унисервис ДООЕЛ – Штип;
3. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на Унисервис Агро ДООЕЛ – Штип;
4. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на
Универзитетски спортски центар.
На 100. седница на Ректорската управа, одржана на 10.3.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање согласност на доц. д-р Александра Милева за
ангажирање на друг универзитет;
2. Одлука за давање согласност на доц. д-р Борка Тушевска за
ангажирање на друг универзитет;
3. Одлука за давање согласност на проф. д-р Стеван Алексоски за
ангажирање на друг универзитет;
4. Одлука за засметување на времето на избор во наставно-научно звање
на доц. д-р Петар Намичев од Факултетот за природни и технички
науки;
5. Одлука за засметување на времето на избор во наставно-научно
звање на доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска од Правен факултет;
6. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус на студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип за летен семестар во учебната 2013/2014
година,
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонски јазик, книжевност и култура за трет циклус
студии во рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиски јазик, книжевност и култура за трет циклус на
студии во рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Туризам и угостителство за трет циклус студии во рамките
на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Воспитанието и образованието во раниот детски развој
за трет циклус студии во рамките на Кампус 4 – општествени и
хуманистички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Училишна педагогија за трет циклус студии во рамките на
Кампус 4 – општествени и хуманистички науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Политички науки – Политички системи за трет циклус на
студии во рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Деловна економија за трет циклус на студии во рамките на
Кампус 4 – општествени и хуманистички науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип,
Одлука за усвојување на Процедура за премин од една на друга студиска
програма во рамките на иста единица при Универзитетот„Гоце
Делчев“ – Штип,
Одлука за усвојување на Процедура за премин од една единица на
друга во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и/или
премин од друг Универзитет на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Процедура при признавање на испити
положени на друга високообразовна установа при преминување на
студент од друга високообразовна установа на 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,
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18. Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за летниот семестар во
учебната 2013/2014 година;
19. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
20. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност;
21. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна
и научна дејност;
22. Одлука за продолжување на рокот за пријавување на кандидати по
Огласот за прием на кандидати на специјализација на Универзитетот;
23. Одлука за утврдување на висината на паричните средства во Фондот
за научноистражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип за 2014 година;
24. Одлука за давање на согласност на одлуките од Управниот одбор
на Фондот за научноистражувачка работа за финансирање на
научноистражувачки проекти за 2014 година;
25. Одлука за давање согласност на одлуките од наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум;
26. Одлука за дополнување на одлуката за определување на додаток
во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и раководни
функции на Универзитетот;
27. Одлука за номинирање на LEAR лице за Х 2020;
28. Одлука за доделување Признание на MD Severin B. Palydowycz и
Silvana Palydowycz за афирмирање на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
29. Одлука за одбивање на Приговор од Добрин Чергарски, студент на
Факултетот за природни и технички науки;
30. Одлука за покривање на трошоците на д-р Ленче Николовска и
м-р Тоше Крстев за сместување, престој и обука во НР Кина за
реализирање на проектот „Train the trainer“ кој е составен дел од
проектот „Имплементација на традиционална кинеска медицина во
Р. Македонија“;
31. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет
циклус студии – докторски студии на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2014/2015 година.
На 101. седница на Ректорската управа, одржана на 17.3.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање согласност на доц. д-р Роман Голубовски за
ангажирање на друг универзитет;
2. Одлука за давање согласност на одлуките од наставно-научните совети
на единиците при Универзитетот, за усвојување на правилниците
за дополнување на правилниците за организација и работењето на
единиците (Факултетски одбори за соработка и доверба со јавноста);
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3. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за доделување на годишни награди на вработените и надворешно
ангажирани лица на Универзитетот за објавен научен или стручен
труд во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Одлука за усвојување на додаток на диплома за дипломирани студенти
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на кои им се дозволува
повторно полагање на одреден број на предмети;
5. Одлука за усвојување на додаток на диплома за студенти кои се
запишале на Факултетот за рударство, геологија и политехника
и на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, а школувањето го продолжиле и го завршиле на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Одлука за усвојување на Студентски календар и распоред на годишни
активности за студенти од прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, за календарската 2013/2014 година;
7. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
8. 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
2013/2014 година;
9. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „Дентолаб“ – Заботехничка
лабораторија во Здравствен дом – Штип;
10. Одлука за усвојување на Предлог на поддомени за единиците на веб
страната на Универзитетот
11. Одлука за плаќање на фактури на ЕВН Македонија АД Скопје, за
одјава на броило и потрошена електрична енергија во преземаните
објекти Фешн ДОО Штип и Сојуз на пронаоѓачи Штип;
12. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на
електронската пошта на Универзитетот;
13. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на системот
за контрола на пристап на Универзитетот;
14. Одлука за усвојување на измените на Правилникот за внатрешните
односи и работење на Факултетот за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
15. Одлука за усвојување на барање за донација на стар мебел поднесено
од Здружението на земјоделски производители и претприемачи
„Агровизија“ – Штип;
16. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Махмуд Челик за
ангажирање на друг универзитет;
17. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Игор Стојановиќ за
ангажирање на друг универзитет;
18. Одлука за усвојување на измените на Правилникот за внатрешните
односи и работење на Факултетот за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
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На 102. седница на Ректорската управа, одржана на 22.4.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање согласност на доц. д-р Александра Милева за
ангажирање на друг универзитет;
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за наставна и
научна дејност;
3. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
4. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
5. Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ;
6. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
7. Одлука за дополнување на Моделот за полагање на колоквиум,
согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата
за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за усвојување на Листа на универзитетски изборни
предмети, за кои наставната програма и полагањето ќе се одвиваат
по електронски пат;
9. Одлука за усвојување на Процедура за депонирање на потпис во
студентскиот информационен систем;
10. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на модулот
за поддршка на крајни корисници на студентскиот информационен
систем;
11. Одлука за продолжување на времетраењето и дополнување на
Проектот за надградба на студентски информационен систем на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип (Верзија 2.0);
12. Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско
решение за акредитираните лаборатории на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
13. Одлука за претплата за користење на EBSCO бази за 2014 година;
14. Одлука за одобрување на финансиска помош за научно списание
од областа на хемијата и хемиската технологија – MJCCE за 2014
година;
15. Одлука за регулирање на обврските кои ги имаат асистентите на
Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип, по основ на склучените договори за професионален/кариерен
развој;
16. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковна спогодба
со Друштво за промет со нафта и нафтени деривати ВАГО ПЕТРОЛ
ДОО, Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ
Струмица и Друштво за производство,туризам, угостителство и
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

трговија ТОРИ-ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци бр. 0203-218/1-34
од 19.4.2012 година за набавка на хотелски услуги по спроведена
постапка по Оглас бр.05/2012;
Одлука за усвојување на барање за пренос на средства од една на друга
сметка поднесено од раководителот на Одделот за сметководство и
финансии;
Одлука за номинирање на лица за посета на седиштето на НАТО во
Брисел;
Одлука за усвојување на барање од Факултетот за музичка уметност
во врска со остварувањето на соработка со Универзитетот УКЛА од
Лос Анџелес (Калифорнија) – САД;
Одлука за учество на Одделот за џез студии при Факултетот за музичка
уметност на светскиот ден на џез музиката, под покровителство на
УНЕСКО и во организација на Скопскиот џез фестивал;
Одлука за усвојување на Ценовник за корисниците на услуги
на проектот – Рекреативен центар за вработени и студенти на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Предлог за набавка на уметнички дела за
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на барање на средства за репарација,
реставрација и патинирање на гипсениот модел „Аристотел“;
Одлука за давање на согласност за ангажирање на доц. д-р Роман
Голубовски на друг универзитет;
Одлука за продолжување на студиите на дипломираните
студенти по студиска програма – Предучилишно воспитување
(2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) со стекнати 180 КП
според ЕКТС на студиската програма – Предучилишно воспитување
од 2012/2013 - 240 КП според ЕКТС;
Одлука за регулирање на уплатата на парични средства за
апсолвентски стаж на дипломираните студенти од Факултетот за
медицински науки;
Одлука за издавање Дневник на активности за семестрална пракса на
студентите од страна на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
Одлука за усвојување на Предлог-проект за електронско тестирање и
колоквиуми за додипломските универзитетски предмети;
Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот за услуги
од Катедрата за заштита на растенијата и животната средина –
Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина на
Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

На 103-та седница на Ректорската управа, одржана на 26.5.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма за Стекнување на педагошка квалификација;
2. Одлука за усвојување на Правилник за евалуација на наставниот
процес на академскиот кадар од страна на студентите на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;

37

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

3. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Одлука за изменување на Работно упатство за авторите за подготовка
на ракописи за објавување во Годишниот зборник на трудови на
единицата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот бр. 0203412/1-21 од 8.5.2013 година со БИОСИСТЕМИ за Дел 1 - Медиуми за
клеточни култури за набавка на реагенси и лабораториски потрошен
материјал и Договорот бр. 0203-412/1-22 од 8.5.2013 година со
БИОТЕК за Дел 2-Лабараториски потрошен материјал и реагенси за
Молекуларна и клеточна биологија за потребите на два донаторски
проекти: Проект 785-И9 – хемиски инхибитори за DUX4 терапевтски
пристап за FSHD и Проект 785-Е0 – тестирање на малечки молекули,
со цел да се идентификува инхибитор на токсичниот ефект на DUX4
терапевтски пристап за FSHD, а согласно со претходно спроведена
отворена постапка по објавен Оглас бр.38/2012 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип;
6. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година;
7. Одлука за усвојување на Предлог-план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014/2015 година;
8. Одлука за усвојување на Предлог за реализирање Проект од страна на
УГД со цел заштита и дигитализација на стариот филмски материјал
од Штип;
9. Одлука за утврдување на трошоци за студиската програма Општа
медицина, за секоја година почнувајќи од 2014 до 2015 година,
согласно со тековните трошоци и трошоците што произлегуваат од
одредбите на новиот Закон за медицински студии;
10. Одлука за стручна посета на студенти од студиската програма
Општа медицина за престој на клиниките на Државниот медицински
универзитет во Самара, Русија;
11. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
12. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
13. Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање на Понуди за
склучување на Договори за деловно-технички соработки за потребите
на Универзитетот за давање на угостителски услуги во наставните
центри во Радовиш, Кочани и во Скопје;
14. Одлука за усвојување на Предлог за поставување на спомен-обележје
на објектот – Ректорат на УГД;
15. Одлука за ангажирање на лице за техничка поддршка за пренос на
радиски предавател „УГД ФМ“;
16. Одлука за изменување и дополнување на Ценовник за услугите на
Институтот за јазици на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
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17. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Растителна биотехнологија на прв циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
18. Одлука за раскинување на Рамковна спогодба бр. 0203-659/1-33 од
24.10.2013 година со Друштво за промет и услуги експорт-импорт
БИОТЕК ДОО Скопје, Рамковна спогодба бр. 0203-659/1-34 од
24.10.2013 година со Друштво за трговија, производство и услуги
БИ-ЕЛ инженеринг увоз-извоз дооел Струмица, а согласно со
отворена постапка за набавка на потрошен материјал за лабаратории
и ситен инвентар по објавен Оглас бр.32/2013 и Рамковна спогодба
бр. 0203-769/1-18 од 21.8.2013 година со Трговско друштво за
производство,трговија и инженеринг ПАП КОМПАНИ Охрид
ДООЕЛ спроведена со ППБО за набавка на внатрешно и надворешно
брендирање за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип.
На 105. седница на Ректорската управа, одржана на 7.7.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност за ангажирање на доц. д-р Игор
Стојановиќ на друг универзитет;
2. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2014/2015
година;
3. Одлука за дополнување на Конкурсот за запишување студенти на
втор циклус студии на студиските програми на англиски јазик на
Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во
учебната 2014/2015 година;
4. Одлука за дополнување на Конкурсот за запишување студенти на
втор циклус студии на студиските програми на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2014/2015 година;
5. Одлука за дополнување на Конкурсот за запишување студенти на
трет циклус студии на студиските програми на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2014/2015 година;
6. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор бр.0203779/1-23 од 30.8.2013 година за извршување на услуги врз основа
на избор на авторска агенција со МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО Скопје за потребите на Универзитет „Гоце Делчев”
- Штип по Оглас бр.42/2013;
7. Одлука за усвојување на Процедури за постапување по барања од
вработени и одговор;
8. Одлука за усвојување на Правилник за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип,
9. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и
работењето на Музичката академија;
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10. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Музичката академија;
11. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и
работењето на Ликовната академија;
12. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија;
13. Одлука за формирање на Совет за информатичко-технолошки развој
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
14. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
15. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
16. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за наставна и
научна дејност;
17. Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање на Понуди за
склучување на Договори за деловно-технички соработки за потребите
на Универзитетот за давање на угостителски услуги во наставните
центри во Скопје, Радовиш, Струмица, Кочани и во Штип (Кампус 2
и Кампус 4);
18. Одлука за формирање на Центар за нуклеарни испитувања од областа
на медицината;
19. Одлука за реализација на настава, предиспитни и испитни активности
со завршно оценување на универзитетски изборни предмети за прв
циклус на студии;
20. Одлука по барање од проф. д-р Тодор Делипетров за распишување
тендер за изградба на апсолутна куќичка, која е дел од Геомагнетната
опсерваторија;
21. Одлука по Барање на Универзитетски кошаркарски клуб;
22. Одлука за изменување и дополнување на Годишен план за јавни
набавки за 2014 година;
23. Одлука за одобрување на спонзорство за учество на Музичката
академија на Конференцијата ICT Inovation 2014 во Охрид;
24. Одлука за формирање на Универзитетски кошаркарски клуб како
посебно правно лице;
25. Одлука за формирање на Комисија за испитување на одговорноста за
повреда на Етичките начела.
На 106. седница на Ректорската управа, одржана на 25.8.2014
година, беше донесен следниов заклучок:
1. Заклучок за постапката и инцидентот за избор во звање на доц.
д-р Александар Костадиновски, доц. д-р Крсте Шајноски и доц. д-р
Маргарита Матлиевска на Економски факултет.
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На 107. седница на Ректорската управа, одржана на 1.9.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Базични и клинички истражувања во дентална медицина
на трет циклус на студии во рамките на Факултетот за медицински
науки;
3. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Биомедицина на трет циклус студии во рамките на
Факултетот за медицински науки;
4. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Невронауки на трет циклус студии во рамките на
Факултетот за медицински науки;
5. Одлука за давање согласност за распишување на Конкурс за избор на
наставник во сите звања од областа на националната историја;
6. Одлука за изменување на табелата на активности кои се бодираат при
изборот во звање, која е составен дел на Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања
на Универзитетот (Универзитетски гласник бр. 31/14);
7. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во
учебната 2014/2015 година;
8. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2014/2015 година;
9. Одлука за определување на висината на надоместокот на членовите
на рецензентските комисии за избор во наставно-научни, научни и
наставни звања на Универзитетот;
10. Одлука за изменување и дополнување на табеларниот преглед на
работни места, кој е составен дел на Правилникот за внатрешна
организација на работата и систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип (Универзитетски гласник
бр.31/14);
11. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на модул
Архива;
12. Одлука за давање на согласност за придружно членство на други
единици кон Универзитетот;
13. Одлука за започнување на постапка за акредитација на Лабораторија
за радиофармација при Факултетот за медицински науки;
14. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот за набавка
на Завршни работи за Медицински факултет (Текстилно училиште)
за потребите на Универзитетот, склучен со „Инженеринг – теракота“
ДОО – Прилеп;
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15. Одлука за изменување на Годишниот план за Јавни набавки за 2014
година;
16. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната
2014/2015 година;
17. Одлука за усвојување на најповолни понуди по објавениот Јавен
повик за прибирање на понуди за склучување на Договори за деловнотехнички соработки за потребите на Универзитетот за давање на
угостителски услуги во наставните центри во Скопје, Радовиш,
Струмица, Кочани и во Штип (Кампус 4);
18. Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници за
Првата меѓународна научна конференција во рамките на Правниот
факултет;
19. Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за медицински науки во летен семестар од учебната
2013/2014 година;
20. Одлука за регулирање на плаќањето на фактури за месеците јули и
август 2014 година, доставени од Т-мобиле Македонија АД – Скопје;
21. Одлука за усвојување на барања поднесени од носители на научни
проекти;
22. Одлука по Молба од м-р Ленче Николовска и м-р Тоше Крстев;
23. Одлука за зголемување на основачкиот влог во Универзитетскиот
спортски центар;
24. Одлука за задолжување на Одделот за електронски индекс (УГД
ИНФО) да овозможи запишување на студенти во IV година на студии.
На 108. седница на Ректорската управа, одржана на 16.9.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Васо Талески за
ангажирање на друг универзитет;
3. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2014/2015
година;
4. Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во
учебната 2014/2015 година;
5. 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 2014/2015 година;
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6. Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата
и ангажирање на наставници и соработници на студиските програми
за втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за
зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015 година;
7. Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за зимскиот семестар во
учебната 2014/2015 година;
8. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Наука и технологија за композитни материјали на
македонски јазик на трет циклус студии во рамките на Технолошкотехничкиот факултет;
9. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Наука и технологија за композитни материјали на англиски
јазик на трет циклус студии во рамките на Технолошко-техничкиот
факултет;
10. Одлука за усвојување на Правилник за стекнување и распределба
на средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски
студии, трет циклус (докторски) студии и специјализации на
здравствени работници и здравствени соработници со високо
образование на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
11. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Технолошко-техничкиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
12. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година;
13. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на
стан;
14. Одлука за продолжување на Договорот за колективно осигурување
на вработените на Универзитетот од последици при несреќен случај
(незгода), со АД за осигурување „Винер“;
15. Одлука за усвојување на Понуда од Агенција за маркетинг и издавачка
дејност „ЕЛИТА“ – Скопје;
16. Одлука за продолжување на рок за плаќање по склучени Договори
со „ИНЖИНЕРИНГ ТЕРАКОТА“ – Прилеп, „ПРОМОНТИНГ“
– Скопје и „БАУЕР БГ“ – Скопје за потребите на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
17. Одлука за реализација на набавка на еден лаптоп и две лиценци за
софтвер предвидени со проектот „TEMPUS project JPGR 511342 –
iKnow - Innovation and Knowledge Management towards eStudent
Information System”;
18. Одлука за одбивање на Приговор поднесен од доц. д-р Крсте Шајноски;
19. Одлука за запишување на кандидати кои се јавиле на Конкурсот
за запишување на студенти на прв циклус студиските програми
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2014/2015
година, а кои имаат помалку од 40 поени;
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20. Одлука за продолжување на рокот за завршување на студиите од
втор циклус студии за генерацијата 2008/2009 и 2009/2010 година со
надоместок.
На 109. седница на Ректорската управа, одржана на 16.10.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
3. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Ристе Темјановски за
ангажирање на друг универзитет;
4. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Сашо Гелев за
ангажирање на друг универзитет;
5. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Роман Голубовски за
ангажирање на друг универзитет;
6. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Махмуд Челик за
ангажирање на друг универзитет;
7. Одлука за усвојување на Список на ангажирани визитинг професори
за зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015 година;
8. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2014/2015
година;
9. 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 2014/2015 година;
10. Одлука за промена на коефициентот на образование и стручност на
работните задачи од сметката 603 (буџетска сметка) на Универзитетот;
11. Одлука за усвојување на Правилник за условите, постапката и
правилата на студирање на програмата за стручно и професионално
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска
подготовка на Факултетот за образовни науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
12. Одлука за усвојување на Процедура за постапката за оценка и одбрана
на докторски труд и/или изведба на уметничко дело;
13. Одлука за утврдување на потреба од вработување на асистенти –
докторанди на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
14. Одлука за уплата на основен влог во основањето на Медицински
симулациски центар;
15. Одлука за номинирање лице за член на Управен одбор на Медицински
симулациски центар;
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16. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година;
17. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковната спогодба
за Набавка на услуги за Копнен транспорт – превоз на вработени за
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
18. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор за набавка
на услуги за огласување во весник на албански јазик за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
19. Одлука за усвојување на План на архивски знаци за распоредување на
актите на Универзитетот, Листа на архивска граѓа од трајна вредност
и Листа на документарен материјал со рокови на негово чување за
2015 година;
20. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „Дентолаб“ – Заботехничка
лабораторија во Здравствен дом – Штип, за 2014 година;
21. 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 2014/2015 година;
22. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со Научниот
симпозиум „Медицина и стоматологија базирана на докази“, кој ќе се
одржи во октомври 2014 година;
23. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2014/2015 година;
24. Одлука за стипендирање на трет циклус на студии на вработените на
Универзитетот;
25. Одлука за доделување стипендии за втор циклус студии на студенти
од Општина Пустец, Р. Албанија;
26. Одлука за префрлување на студенти од студиската програма Класично
сликарство на Факултет за музичка уметност на новоформираната
Ликовна академија;
27. Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот за исплата на
ангажирани наставници за одржување на наставата по македонски
јазик за странци при Институтот за јазици на Филолошкиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип;
28. Одлука за усвојување на барање за користење на средства од
Универзитетот за набавка на опрема за објектот во Плачковица;
29. Одлука за одбивање на Приговор поднесен од доц. д-р Александар
Костадиновски;
30. Одлука за усвојување на предлог од Универзитетскиот културен
центар за хуманитарна проекција на филмот „Деца на сонцето“;
31. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и
работењето на Филмската академија;
32. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Филмската академија;
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33. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешните односи
и работењето на Факултетот за информатика при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
34. Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на Листа на
членови на наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година;
35. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Стефанија ЛешковаЗеленковска за ангажирање на друг универзитет;
36. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно-научни,
научни и наставни звања на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
37. Одлука за продолжување на рокот за пријавување на кандидати по
Конкурсот за запишување студенти на втор и трет циклус студии
на студиските програми на Универзитетот во учебната 2014/2015
година.
На 110. седница на Ректорската управа, одржана на 10.11.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
3. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Благој Делипетрев за
ангажирање на друг универзитет;
4. Одлука за не давање согласност на проф. д-р Тодор Чепреганов за
ангажирање на друг универзитет;
5. Одлука за не давање на согласност на проф. д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева за ангажирање на друг универзитет;
6. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Дарко Бошнаковски за
ангажирање на друг универзитет;
7. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за услови, критериуми и правила за запишување и студирање на прв
циклус студии на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно-научни,
научни и наставни звања на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
9. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешни односи и
работење на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
10. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешни
односи и работење на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
11. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
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12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2014/2015
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 2014/2015 година;
Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Оклузална болест“;
Одлука за исплата на 30% од висината на хонорарот утврден во
договорите за меѓусебните права и обврски склучени со ангажираните
истакнати стручњаци од практиката, ангажираните наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот и ангажирани
наставници од други универзитети на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
Одлука за доделување стипендии за прв циклус студии на активни
учесници во Универзитетскиот кошаркарски клуб;
Одлука за годишна претплата за користење на бази на податоци
(HINARI, AGORA, OARE and ARDI) за 2015 година;
Одлука за усвојување на барања поднесени од носители на научни
проекти;
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што
го користи Универзитетот во Национална установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што
го користи Универзитетот во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип;
Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014 година;
Одлука за определување на висината на надоместокот на членовите
на рецензентските комисии за избор во наставно-научни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот.
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V. УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ
На 85. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 13.12.2013
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на проф. д-р Владо Гичев во звање редовен професор;
2. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Филолошки факултет;
3. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на
Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Одлука за усогласување на студиските програми Предучилишно
воспитување на Факултетот за образовни науки, со Законот за
заштита на децата;
5. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
7. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за усвојување на Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
9. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2012/2013 година;
10. Одлука за усвојување на Упатство за изведување на практична
настава на студентите од наставничките факултети;
11. Одлука за усвојување на најповолни понуди по објавениот Јавен
повик за прибирање на понуди за склучување на Договори за деловнотехнички соработки за потребите на Универзитетот, за давање на
угостителски услуги во Наставните центри во Прилеп и во Кавадарци;
12. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
13. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
14. Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014 година;
15. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни
набавки за 2013 година;
16. Одлука за усвојување на Список на вработени на Универзитетот од
кои ќе се формираат комисии за изработка на спецификации при
спроведувањето на постапките за јавни набавки;
17. Одлука за членство на ректорот на Универзитетот во Здружението
на ректори на педагошките универзитети во Европа;
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18. Одлука за усвојување на завршен Извештај за спроведените
активности и остварените резултати од учеството во проект од
вториот IPA-CBC проект: “Bridging Universities and Business for
Enhancing Employability Skills for Students”;
19. Одлука за префрлање на средства од сметката 788 – сметка за
сопствени приходи на Универзитетот, на сметка од проектот
TEMPUS WBREN;
20. Одлука за кофинансирање од страна на Универзитетот на проектот:
„Спојување на Универзитетите и стопанството заради подобрување
на способноста за вработување на студентите“;
21. Одлука за одобрување на плаќање на фактура на Факултетот за
туризам и бизнис логистика, за реализирана практична настава во
угостителското училиште „Лазар Танев“ – Скопје;
22. Одлука за претплата за Emerald Publishing Limited – за пристап на
Универзитетот до базите на податоци на научни списанија за 2014
година;
23. Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2013 година;
24. Одлука за усвојување на барањето поднесено од носителите на
научни проекти;
25. Одлука за промена на носителот на студиската програма по биологија.
На 86. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 30.12.2013
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за потврдување на Oдлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултетот за медицински науки;
2. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот
сенат, претставник од Електротехничкиот факултет;
3. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетски сенат,
претставник од Економски факултет;
4. Одлука за верификација на мандат на членови во Универзитетски
сенат, претставници од Правeн факултет;
5. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетски сенат,
претставник од Филолошки факултет;
6. Одлука за разрешување на член во Универзитетски сенат, претставник
од Технолошко-технички факултет;
7. Одлука за разрешување на член во Универзитетскиот сенат,
претставник од Машински факултет;
8. Одлука за давање согласност за дополнително работење на
вработените на Универзитетот;
9. Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски семестар во
учебната 2013/2014 година;
10. Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ангажирање на наставници
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
и ангажирање на редовни професори во пензија, за зимски семестар
во учебната 2013/2014 година;
Одлука за усвојување на Стандарди и нормативи за дополнување на
Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување
на висината на надоместоците за час на договорно ангажираните
професори на Универзитетот;
Одлука за исплата на завршени дополнителни работи по Договор
склучен помеѓу Универзитетот и „Макотерм“ дооел Скопје, за
објектот во Ново Село;
Одлука за плаќање на фактура на „Меблас“ ДООЕЛ Штип, за
опремување на спомен собата на Гоце Делчев во Ректоратот во Ново
Село;
Одлука за плаќање на фактури на ЕВН Македонија АД Скопје, за
потрошена електрична енергија во преземаните објекти Фешн ДОО
Штип и Сојуз на пронаоѓачи Штип;
Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски
студии;
Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2014
година;
Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2014
година;
Одлука за усвојување План за финансиски и организациски
активности за периодот од 2014 до 2018 година на Факултетот за
медицински науки;
Одлука за усвојување на Студентски календар и распоред на годишни
активности за студенти од прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, за календарската 2014 година;
Одлука за усвојување на Програма за инвестиции и одржување на
Универзитетот за 2014 година;
Одлука за исплата на средства за Еразмус стипендија на студенти од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за давање согласност за учество на курсеви за обука, за
конкурирање на проекти од Европската унија во Брисел во периодот
од јануари до април 2014 година.

На 87. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 29.1.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. 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 летен семестар во учебната 2013/2014 година;
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2. Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за летен семестар во учебната
2013/2014 година;
3. Одлука за регулирање на исплатата за ангажирање на наставници од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на други Универзитети;
4. Одлука за изменување на Правилникот за единствените основи за
остварување на издавачка дејност на Универзитетот;
5. Одлука за усвојување на Програма за полагање на испитот за
Туристички водич на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
6. Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој;
7. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковна спогодба
со Макпетрол бр.0203-949/1-4 од 29.01.2013 година, за набавка на
горива по спроведена постапка по Оглас бр. 25/2012;
8. Одлука за усвојување на Предлог – план за учество на Саем „Денови
на образование и кариера“ за 2014 година;
9. Одлука за исплата на финансиски средства за поддршка на АИЕСЕК
– Скопје;
10. Одлука за давање на согласност на Предлогот од Министерството
за финансии за одземање на правото на користење на земјиште за
изградба на Автопат Миладиновци – Свети Николе – Штип;
11. Одлука за усогласување на Елаборатот за студиската програма
Општа медицина со одредбите од Законот за медицински студии и
континуирано стручно усовршување на лекарите од Р. Македонија;
12. Одлука за реализација на набавки предвидени со проектот „Конгресен
центар и центар за доживотно учење и подобрување на вештините“
или оригналното име „Congressional Network and Centre for Vocational and Technical Skills” и Одлука за набавка на дополнителни работи
кои не се вклучени во основен договор 0203-649/1-35 од 13.8.2013
година за дворно уредување на Ректоратот на Универзитетот „Гоце
Делчев” - Штип по објавен Оглас бр.22/2013 склучен со Друштво
за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје, со
спроведување на постапка со преговарање без претходно објавување
на оглас.
На 88. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 10.2.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јовица Васин како визитинг
професор;
2. Одлука за избор од асистент и асистент – докторанд во наставнонаучно звање доцент, пред истекот на времето за кое е извршен
изборот;
3. Одлука за усвојување на Правилник за организација на работата
и систематизацијата на работните места на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;

51

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

4. Одлука за усвојување на Правилник за утврдување и исплата на плати
и други надоместоци на вработените на Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
5. Одлука за организирање на дисперзирани студии на прв циклус на
Технолошко-технички факултет во Наставен центар Прилеп;
6. Одлука за организирање на дисперзирани студии на прв циклус на
Земјоделски факултет во Наставен центар Прилеп;
7. Одлука за организирање на дисперзирани студии на прв циклус на
Факултет за образовни науки во Наставен центар Кавадарци;
8. Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од плаќање
надомест за спроведување на постапка за оценка и одбрана на
специјалистички труд на студиската програма од втор циклус
Стекнување на наставнички компетенции;
9. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
10. Одлука за усвојување на Проектот „Зајакнување на капацитетите за
безбедност и здравјето при работа на Универзитетот ‘Гоце Делчев’
– Штип“;
11. Одлука за усвојување на Извештајот од Централната пописна
комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2013 година и за
формирање на Комисија за расход на Универзитетот;
12. Одлука за дополнување на Одлуката за ангажирање на истакнати
стручњаци од практиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за летен семестар во учебната 2013/2014 година;
13. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковна спогодба
со НЕОТЕЛ бр.0203-1227/1-5 од 16.2.2012 година за набавка на
телекомуникациски услуги – фиксна телефонија по спроведена
постапка по Оглас бр. 7-07/2011;
14. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковна спогодба со
Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА бр.0203-991/1-4 од 15.2.2012 година за
набавка на услуги за мобилна телефонија по спроведена постапка по
Оглас бр.26/2011.
На 89. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 26.2.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
2. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на Унисервис ДООЕЛ – Штип;
3. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на Унисервис Агро ДООЕЛ – Штип;
4. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2013 година на
Универзитетски спортски центар.
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На 90. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 10.3.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на проф. д-р Владо Петров во звање редовен
професор;
2. Одлука за избор на проф. д-р Снежана Мирасчиева во звање редовен
професор;
3. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонски јазик, книжевност и култура за трет циклус на
студии во рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиски јазик, книжевност и култура за трет циклус на
студии во рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Туризам и угостителство за трет циклус на студии во
рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Воспитанието и образованието во раниот детски развој
за трет циклус на студии во рамките на Кампус 4 – општествени и
хуманистички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Училишна педагогија за трет циклус на студии во рамките
на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Политички науки – Политички системи за трет циклус на
студии во рамките на Кампус 4 – општествени и хуманистички науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
9. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Деловна економија за трет циклус на студии во рамките на
Кампус 4 – општествени и хуманистички науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
10. Одлука за усвојување на Процедура за премин од една на друга студиска
програма во рамките на иста единица при Универзитетот„Гоце
Делчев“ – Штип;
11. Одлука за усвојување на Процедура за премин од една единица на
друга во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и/или
премин од друг Универзитет на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
12. Одлука за усвојување на Процедура при признавање на испити
положени на друга високообразовна установа при преминување на
студент од друга високообразовна установа на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
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13. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно
– научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
14. Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој;
15. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност;
16. Одлука за утврдување на висината на паричните средства во Фондот
за научноистражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип за 2014 година;
17. Одлука за давање на согласност на Одлуките од Управниот одбор
на Фондот за научноистражувачка работа за финансирање на
научноистражувачки проекти за 2014 година;
18. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум
19. Одлука за дополнување на одлуката за определување на додаток
во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и раководни
функции на Универзитетот;
20. Одлука за доделување Признание на MD Severin B. Palydowycz и Silvana Palydowycz за афирмирање на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
На 91. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 17.3.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно – научните
совети на единиците при Универзитетот, за усвојување на
Правилниците за дополнување на Правилниците за организација
и работењето на единиците (Факултетски одбори за соработка и
доверба со јавноста);
2. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за доделување на годишни награди на вработените и надворешно
ангажирани лица на Универзитетот за објавен научен или стручен
труд во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
3. Одлука за усвојување на додаток на диплома за дипломирани студенти
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на кои им се дозволува
повторно полагање на одреден број на предмети;
4. Одлука за усвојување на додаток на диплома за студенти кои се
запишале на Факултетот за рударство, геологија и политехника
и на Педагошкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје, а школувањето го продолжиле и го завршиле на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Одлука за усвојување на Студентски календар и распоред на годишни
активности за студенти од прв циклус студии на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, за календарската 2013/2014 година;
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6. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
7. Одлука за склучување на Договори помеѓу Факултетот за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и приватни здравствени
стоматолошки ординации, за зимски семестар во учебната 2013/2014
година;
8. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „Дентолаб“ – Заботехничка
лабораторија во Здравствен дом – Штип;
9. Одлука за усвојување на Предлог на поддомени за единиците на вебстраницата на Универзитетот;
10. Одлука за плаќање на фактури на ЕВН Македонија АД Скопје, за
одјава на броило и потрошена електрична енергија во преземаните
објекти Фешн ДОО Штип и Сојуз на пронаоѓачи Штип;
11. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на
електронската пошта на Универзитетот;
12. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на системот
за контрола на пристап на Универзитетот;
13. Одлука за доделување на награди за студентите кои ќе ги освојат
првите три места на Ораторските средби во организација на Правен
факултет;
14. Одлука за усвојување на барање за донација на стар мебел поднесен
од Здружението на земјоделски производители и претприемачи
„Агровизија“ – Штип;
15. Одлука за усвојување на измените на Правилникот за внатрешните
односи и работење на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
На 92. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 27.3.2014
година, беше донесена следнава одлука:
1. Одлука за доделување на награди по повод 27 март – патронат на
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип за 2014 година.
На 93. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 22.4.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на проф. д-р Рубин Гулабоски во звање редовен
професор;
2. Одлука за избор на проф. д-р Ристо Фотов во звање редовен професор;
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јакоб Ликар како визитинг
професор;
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Владимир Берманец како
визитинг професор;
5. Одлука за ангажирање на проф. д-р Драган Шкориќ како визитинг
професор;
6. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
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7. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
8. Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ;
9. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
10. Одлука за дополнување на Моделот за полагање на колоквиум,
согласно со Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
11. Одлука за усвојување на Листа на универзитетски изборни
предмети, за кои наставната програма и полагањето ќе се одвиваат
по електронски пат;
12. Одлука за усвојување на Процедура за депонирање на потпис во
студентскиот информационен систем;
13. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на модулот
за поддршка на крајни корисници на студентскиот информационен
систем;
14. Одлука за продолжување на времетраењето и дополнување на
Проектот за надградба на студентски информационен систем на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип (Верзија 2.0);
15. Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско
решение за акредитираните лаборатории на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
16. Одлука за претплата за користење на EBSCO бази за 2014 година;
17. Одлука за одобрување на финансиска помош за научно списание
од областа на хемијата и хемиската технологија – MJCCE за 2014
година;
18. Одлука за регулирање на обврските кои ги имаат асистентите на
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, врз основа на склучените договори за професионален/кариерен
развој;
19. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковна спогодба со
Друштво за промет со нафта и нафтени деривати ВАГО ПЕТРОЛ
ДОО, Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ
Струмица и Друштво за производство, туризам, угостителство и
трговија ТОРИ-ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци бр. 0203-218/1-34
од 19.`4.2012 година за набавка на хотелски услуги по спроведена
постапка по Оглас бр.05/2012;
20. Одлука за усвојување на барање за пренос на средства од една на друга
сметка поднесено од раководителот на Одделот за сметководство и
финансии;
21. Одлука за номинирање на лица за посета на седиштето на НАТО во
Брисел;
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22. Одлука за усвојување на барање од Факултетот за музичка уметност
во врска со остварувањето на соработка со Универзитетот УКЛА од
Лос Анџелес (Калифорнија) – САД;
23. Одлука за учество на Одделот за џез студии на Факултет за музичка
уметност на Светскиот ден на џез музиката, под покровителство на
УНЕСКО и во организација на Скопскиот џез фестивал;
24. Одлука за усвојување на Ценовник за корисниците на услуги
на проектот – Рекреативен центар за вработени и студенти на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
25. Одлука за усвојување на Предлог за набавка на уметнички дела за
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
26. Одлука за усвојување на барање на средства за репарација,
реставрација и патинирање на гипсениот модел „Аристотел“;
27. Одлука за избор на проф. д-р Ана Вукелиќ во звање редовен професор;
28. Одлука за продолжување на студиите на дипломираните
студенти по студиска програма – Предучилишно воспитување
(2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) со стекнати 180 КП
според ЕКТС на студиската програма – Предучилишно воспитување
од 2012/2013 - 240 КП според ЕКТС;
29. Одлука за регулирање на уплатата на парични средства за
апсолвентски стаж на дипломираните студенти од Факултетот за
медицински науки;
30. Одлука за издавање Дневник на активности за семестрална пракса на
студентите од страна на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
31. Одлука за усвојување на Предлог-проект за електронско тестирање и
колоквиуми за додипломските универзитетски предмети;
32. Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот за услуги
од Катедрата за заштита на растенијата и животната средина –
Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
33. Одлука за исправка на техничка грешка во студиските програми
2012/2013 година од прв циклус студии на Факултет за туризам и
бизнис логистика;
34. Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма Општа
медицина 2008/2009 година на Факултет за медицински науки;
35. Одлука за дополнување на Одлуката за доделување на награди по
повод 27 март – патронат на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип
за 2014 година.
На 94. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 26.5.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетски сенат,
претставник од Факултет за образовни науки;
2. Одлука за ангажирање на проф. д-р Владимир Берманец за визитинг
професор на Факултет за природни и технички науки;
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јакоб Ликар за визитинг професор
на Факултет за природни и технички науки;
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4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јосип Милат за визитинг
професор на Факултет за образовни науки;
5. Усвојување на Елаборат за акредитација на студиска програма за
Стекнување на педагошка квалификација;
6. Одлука за усвојување на Правилник за евалуација на наставниот
процес на академскиот кадар од страна на студентите на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
7. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за изменување на Работно упатство за авторите за подготовка
на ракописи за објавување во Годишниот зборник на трудови на
единицата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
9. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот бр. 0203412/1-21 од 8.5.2013 година со БИОСИСТЕМИ за Дел 1- Медиуми
за клеточни култури за набавка на реагенси и лабораториски
потрошен материјал и Договорот бр. 0203-412/1-22 од 8.5.2013
година со БИОТЕК за Дел 2-Лабораториски потрошен материјал
и реагенси за Молекуларна и клеточна биологија за потребите на
два донаторски проекти: Проект 785-И9 –хемиски инхибитори за
DUX4 терапевтски пристап за FSHD и Проект 785-Е0 – тестирање
на малечки молекули,со цел да се идентификува инхибитор на
токсичниот ефект на DUX4 терапевтски пристап за FSHD,а согласно
претходно спроведена отворена постапка по објавен Оглас бр.38/2012
за потребите на Универзитетот,, Гоце Делчев”- Штип;
10. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни
набавки за 2014 година;
11. Одлука за усвојување на Предлог – план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014/2015 година;
12. Одлука за усвојување на Предлог за реализирање Проект од страна на
УГД со цел заштита и дигитализација на стариот филмски материјал
од Штип;
13. Одлука за утврдување на трошоци за студиската програма Општа
медицина, за секоја година почнувајќи од 2014-2015 година, согласно
тековните трошоци и трошоците што произлегуваат од одредбите на
новиот Закон за медицински студии;
14. Одлука за стручна посета на студенти од студиската програма по
општа медицина за престој на Клиниките на Државниот Медицински
Универзитет во Самара, Русија;
15. Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
16. Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
17. Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање на Понуди
за склучување на Договори за деловно – технички соработки за
потребите на Универзитетот за давање на угостителски услуги во
Наставните центри во Радовиш, Кочани и Скопје;
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18. Одлука за усвојување на Предлог за поставување на спомен обележје
на објектот – Ректорат на УГД;
19. Одлука за ангажирање на лице за техничка поддршка за пренос на
радиски предавател „УГД ФМ“;
20. Одлука за изменување и дополнување на Ценовник за услугите на
Институтот за јазици на Филолошкиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
21. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Растителна биотехнологија на прв циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
22. Одлука за раскинување на Рамковна спогодба бр. 0203-659/1-33 од
24.10.2013 година со Друштво за промет и услуги експорт - импорт
БИОТЕК ДОО Скопје, Рамковна спогодба бр. 0203-659/1-34 од
24.10.2013 година со Друштво за трговија,производство и услуги
БИ-ЕЛ инженеринг увоз-извоз дооел Струмица, согласно со отворена
постапка за набавка на потрошен материјал за лаборатории и ситен
инвентар по објавен Оглас бр.32/2013 и Рамковна спогодба бр. 0203769/1-18 од 21.8.2013 година со Трговско друштво за производство,
трговија и инженеринг ПАП КОМПАНИ Охрид ДООЕЛ спроведена
со ППБО за набавка на внатрешно и надворешно брендирање за
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип.
На 95. седница на Универзитетски сенат, одржана на 16.6.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за ангажирање на проф. д-р Пенка Димитрова за визитинг
професор на Технолошко-технички факултет;
2. Одлука за ангажирање на проф. д-р Христо Петров за визитинг
професор на Технолошко-технички факултет;
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Ана Вукелиќ за визитинг
професор на Технолошко-технички факултет;
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Ана Вукелиќ за визитинг
професор на Електротехнички факултет;
5. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кристоф Гуд за визитинг
професор на Правен факултет;
6. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кристин Витнбл за визитинг
професор на Правниот факултет;
7. Одлука за усвојување на студиски програми од прв и втор циклус
студии на Филмска академија и предлог-проект за основање на
студиски програми на англиски јазик на Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип во соработка со ФАМУ, Прага, Република Чешка;
8. Одлука за усвојување на елаборати за акредитација на студиски
програми од втор циклус специјалистички стручни студии на
Факултет за медицински науки;
9. Одлука за усвојување на План за дополнување на Планот на архивски
знаци за распоредување на актите на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
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10. Одлука за усвојување на Процедура за депонирање на потпис во
Студентскиот информационен систем (СИС);
11. Одлука за усвојување на Извештај за квартална реализација на
Проектот за надградба на Студентски информационен систем
(верзија 2.0);
12. Одлука за изменување на Одлуката за усвојување на Листа на
наставници за реализирани активности за користење на флексибилно
работно време – ФРВ;
13. Одлука за изменување на Одлуката по барање на група студенти
запишани во учебната 2009/2010 година на Факултет за медицински
науки, за намалување на партиципацијата од 900 на 400 евра;
14. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година;
15. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор бр.0203388/1-35 од 25.6.2013 година за Набавка на услуги за огласување и
издавање за Дел 1 – Објавување и издавање во македонски весник со
НИК НОВА ПРИНТ и Договор бр.0203-388/1-36 од 25.6.2013 година
за набавка на услуги за огласување и издавање за Дел 2 – Објавување и
издавање во друг македонски весник со МЕДИА ПРИНТ за потребите
на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип по Оглас бр.03/2013;
16. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност;
17. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии,
инвестиции и развој;
18. 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 2014/2015 година;
19. Одлука за учество на Оркестарот на Факултетот за музичка уметност
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на Меѓународниот фестивал
„Дојрана“;
20. Одлука за усвојување на студиска програма на втор циклус –
магистерски студии на Воената академија „Генерал Михајло
Апостолски“ – Скопје;
21. Одлука за усвојување на студиска програма на трет циклус – докторски
студии на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ –
Скопје;
22. Одлука за ангажирање на проф. д-р Маркус Хот за визитинг професор
на Факултетот за медицински науки;
23. Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма
Гастрономија, исхрана и диететика и студиска програма Хотелскоресторанска на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
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На 96. седница на Универзитетски сенат, одржана на 7.7.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на проф. д-р Никола Смилков во звање редовен
професор;
2. Одлука за ангажирање на проф. д-р Форна Норина Консуела за
визитинг професор на Факултетот за медицински науки;
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Васка Вандевска-Радуновиќ за
визитинг професор на Факултет за медицински науки;
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Сангвон Парк за визитинг
професор на Факултет за медицински науки;
5. Одлука за ангажирање на доц. д-р Хусејин Озбај за визитинг професор
на Филолошки факултет;
6. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на заедничка
студиска програма Прехранбена технологија на прв циклус студии
на Технолошко- технички факултет и Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Класично сликарство на прв циклус студии на Ликовна
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор бр.0203779/1-23 од 30.8.2013 година за извршување на услуги врз основа
на избор на авторска агенција со МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО Скопје за потребите на Универзитетот „Гоце
Делчев” - Штип по Оглас бр.42/2013;
9. Одлука за усвојување на процедури за постапување по барања од
вработени и одговор;
10. Одлука за усвојување на Правилник за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
11. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Музичка академија;
12. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Музичка академија;
13. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешни односи и работење
на Ликовна академија;
14. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовна академија;
15. Одлука за формирање на Совет за информатичко-технолошки развој
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
16. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
17. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
18. Одлука за распишување на Јавен повик за прибирање на понуди за
склучување на договори за деловно-технички соработки за потребите
на Универзитетот за давање на угостителски услуги во наставните
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

центри во Скопје, Радовиш, Струмица, Кочани и во Штип (Кампус 2
и Кампус 4);
Одлука за формирање на Центар за нуклеарни испитувања од областа
на медицината;
Одлука за реализација на настава, предиспитни и испитни активности
со завршно оценување на универзитетски изборни предмети за прв
циклус студии;
Одлука по барање од проф. д-р Тодор Делипетров за распишување
тендер за изградба на апсолутна куќичка, која е дел од Геомагнетната
опсерваторија;
Одлука по барање на Универзитетски кошаркарски клуб;
Одлука за изменување и дополнување на Годишен план за јавни
набавки за 2014 година;
Одлука за одобрување на спонзорство за учество на Музичката
академија на Конференцијата ICT Inovation 2014 во Охрид;
Одлука за формирање на Универзитетски кошаркарски клуб како
посебно правно лице.

На 97. седница на Универзитетски сенат, одржана на 1.9.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за ангажирање на проф. д-р Дејан Ивезиќ за визитинг
професор на Машински факултет;
2. Одлука за ангажирање на проф. д-р Зоран Анишиќ за визитинг
професор на Машински факултет;
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Џорџ М. Елзенбах за визитинг
професор на Машински факултет и Електротехнички факултет;
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кирил Христовски за визитинг
професор на Електротехнички факултет;
5. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Базични и клинички истражувања во дентална медицина на
трет циклус студии во рамките на Факултет за медицински науки;
6. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Биомедицина на трет циклус студии во рамките на Факултет
за медицински науки;
7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Невронауки на трет циклус студии во рамките на Факултет
за медицински науки;
8. Одлука за изменување на табела на активности кои се бодираат при
изборот во звање, која е составен дел на Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања
на Универзитетот (Универзитетски гласник бр. 31/14);
9. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2014/2015 година;
10. Одлука за определување на висината на надоместокот на членовите
на рецензентските комисии за избор во наставно-научни, научни и
наставни звања на Универзитетот;
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11. Одлука за изменување и дополнување на Табеларниот преглед на
работни места, кој е составен дел на Правилникот за внатрешна
организација на работата и систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип (Универзитетски гласник
бр.31/14);
12. Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на модул
Архива;
13. Одлука за давање на согласност за придружно членство на други
единици кон Универзитетот;
14. Одлука за започнување на постапка за акредитација на Лабораторија
за радиофармација при Факултетот за медицински науки;
15. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот за набавка
на Завршни работи за Медицински факултет (Текстилно училиште)
за потребите на Универзитетот, склучен со „Инженеринг – теракота“
ДОО – Прилеп;
16. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2014
година;
17. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
18. Одлука за усвојување на најповолни понуди по објавениот Јавен
повик за прибирање на понуди за склучување на договори за деловнотехнички соработки за потребите на Универзитетот, за давање
на угостителски услуги во наставните центри во Скопје, Радовиш,
Струмица, Кочани и во Штип (Кампус 4);
19. Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници за
Првата меѓународна научна конференција во рамките на Правниот
факултет;
20. Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за медицински науки во летен семестар од учебната
2013/2014 година;
21. Одлука за регулирање на плаќањето на фактури за јули и август 2014
година, доставени од Т-мобиле Македонија АД – Скопје;
22. Одлука за усвојување на барања поднесени од носители на научни
проекти;
23. Одлука по Молба од м-р Ленче Николовска и м-р Тоше Крстев;
24. Одлука за зголемување на основачкиот влог во Универзитетскиот
спортски центар.
На 98. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 16.9.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност
на одлуките од Наставно – научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за прв циклус на
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
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студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2014/2015 година;
Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар
во учебната 2014/2015 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 2014/2015 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 на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за
зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015 година;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма „Наука и технологија за композитни материјали“ на
македонски јазик на трет циклус на студии во рамките на Технолошко
– техничкиот факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма „Наука и технологија за композитни материјали“ на
англиски јазик на трет циклус на студии во рамките на Технолошко
– техничкиот факултет;
Одлука за усвојување на Правилник за стекнување и распределба
на средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски
студии, трет циклус (докторски) студии и специјализации на
здравствени работници и здравствени соработници со високо
образование на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешни односи и работењето на Технолошко-технички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година;
Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на
стан;
Одлука за продолжување на Договорот за колективно осигурување
на вработените на Универзитетот од последици при несреќен случај
(незгода), со АД за осигурување Винер;
Одлука за усвојување на Понуда од Агенција за маркетинг и издавачка
дејност „ЕЛИТА“ – Скопје;
Одлука за продолжување на рок за плаќање по склучени Договори
со „ИНЖИНЕРИНГ ТЕРАКОТА“ – Прилеп, „ПРОМОНТИНГ“ –
Скопје и „БАУЕР БГ“ – Скопје за потребите на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за реализација на набавка на еден лаптоп и две лиценци за
софтвер предвидени со проектот „TEMPUS project JPGR 511342 –
iKnow - Innovation and Knowledge Management towards eStudent
Information System”;
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16. Одлука за воведување на студиски програми од прв и втор циклус
на студии на кои наставата и полагањето ќе се изведува на англиски
јазик.
На 99. седница на Универзитетски сенат, одржана на 16.10.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Бисерка Цвејиќ за визитинг
професор;
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Ветсел Гералд за визитинг
професор;
5. Одлука за усвојување на Список на ангажирани визитинг професори
за зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015 година;
6. Одлука за промена на коефициентот на образование и стручност на
работните задачи од сметката 603 (буџетска сметка) на Универзитетот;
7. Одлука за усвојување на Правилник за условите, постапката и
правилата на студирање на програмата за стручно и професионално
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска
подготовка на Факултетот за образовни науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и
работење на Филмска академија;
9. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Филмска академија;
10. Одлука за усвојување на Процедура за постапката за оценка и одбрана
на докторски труд и/или изведба на уметничко дело;
11. Одлука за уплата на основен влог во основањето на Медицински
симулациски центар;
12. Одлука за номинирање лице за член на Управен одбор на Медицински
симулациски центар;
13. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година;
14. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковната спогодба
за набавка на услуги за копнен транспорт – превоз на вработени за
потребите на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
15. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор за набавка
на услуги за огласување во весник на албански јазик за потребите на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
16. Одлука за усвојување на План на архивски знаци за распоредување на
актите на Универзитетот, Листа на архивска граѓа од трајна вредност
и Листа на документарен материјал со рокови на негово чување за
2015 година;
17. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „Дентолаб“ – Заботехничка
лабораторија во Здравствен дом – Штип, за 2014 година;
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18. Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и приватни здравствени
стоматолошки ординации, за зимски семестар во учебната 2014/2015
година;
19. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот совет
на Факултет за медицински науки во врска со Научниот симпозиум
„Медицина и стоматологија базирана на докази“, кој ќе се одржи во
октомври 2014 година;
20. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2014/2015 година;
21. Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот;
22. Одлука за доделување стипендии за втор циклус студии на студенти
од Општина Пустец, Р. Албанија;
23. Одлука за префрлување на студенти од студиската програма Класично
сликарство на Факултет за музичка уметност на новоформираната
Ликовна академија;
24. Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот за исплата на
ангажирани наставници за одржување на наставата по македонски
јазик за странци на Институтот за јазици на Филолошки факултет
при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип;
25. Одлука за усвојување на барање за користење на средства од
Универзитетот за набавка на опрема за објектот во Плачковица;
26. Одлука за усвојување на предлог од Универзитетски културен центар
за хуманитарна проекција на филмот „Деца на сонцето“;
27. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешни односи и
работење на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
28. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
На 100. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
10.11.2014 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
3. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Ликовната академија;
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јовица Васин за визитинг
професор;
5. Одлука за ангажирање на проф. д-р Драган Шкориќ за визитинг
професор;
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6. Одлука за избор на д-р Цвета Мартиновска – Банде во звање редовен
професор;
7. Одлука за избор на д-р Милка Здравковска во звање редовен
професор;
8. Одлука за избор на д-р Виолета Димовска во звање редовен професор;
9. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање
на прв циклус студии на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
10. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериуми и постапка за избор во наставно-научни,
научни и наставни звања на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
11. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешните односи
и работењето на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
12. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешни
односи и работење на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
13. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултет за медицински науки во врска со одржувањето на
Научниот симпозиум „Оклузална болест“;
14. Одлука за исплата на 30% од висината на хонорарот утврден во
договорите за меѓусебните права и обврски склучени со ангажираните
истакнати стручњаци од практиката, ангажираните наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот и ангажирани
наставници од други универзитети на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
15. Одлука за доделување стипендии за прв циклус студии на активни
учесници во Универзитетскиот кошаркарски клуб;
16. Одлука за годишна претплата за користење на бази на податоци
(HINARI, AGORA, OARE and ARDI) за 2015 година;
17. Одлука за усвојување на барања поднесени од носители на научни
проекти;
18. Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што
го користи Универзитетот во Национална установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
19. Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што
го користи Универзитетот во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип;
20. Одлука за формирање Комисија за постапување по Жалба поднесена
од доц. д-р Крсте Шајноски;
21. Одлука за формирање Комисија за постапување по Жалба поднесена
од доц. д-р Александар Костадиновски;
22. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014 година;
23. Одлука за определување на висината на надоместокот на членовите
на рецензентските комисии за избор во наставно-научни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот.
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VI. ОДДЕЛОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

СОДРЖИНА
Вовед
Донесување, измени и дополнувања на Годишен план за јавни набавки
Краток преглед на реализирани постапки
Активности во Одделот за јавни набавки
Предлози за подобрување на работата на Одделот за јавни набавки
Прилози

I. Вовед
Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип завршува уште една успешна година исполнета со активности од
најразличен вид и побогат со искуства од седмата година од примената на
Законот за јавните набавки и подзаконските акти.
Во 2014 година има три измени во Законот за јавни набавки („Сл.
весник на РМ“ бр. 28/2014, 43/2014 и 130/2014). Во собраниска процедура
е и четвртата измена.
Водејќи се од латинската поговорка Res, non verba (дела, не
зборови), го поднесуваме Годишниот извештај за работата на Одделот за
јавни набавки за 2014 година.
Најпрвин ќе се осврнеме на Годишниот план за јавни набавки, заедно
со измените и дополнувањата на овој план во текот на 2014 година.
Потоа, низ краток преглед, ќе ја осознаеме застапеноста на видовите
постапки и предметите на набавките на спроведените постапки на
Универзитетот.
II. Донесување, измени и дополнувања на Годишен план за јавни
набавки
Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип за 2013 г. е усвоен со Одлука за усвојување на Годишен план за
јавни набавки за 2014 г., бр.0701-1437/2 од 30.12.2013 г.
Во текот на 2014 година се извршени измени и дополнувања на
Годишниот план за јавни набавки за 2014 година со следните одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година бр.0701-656/21 од 26.5.2014 год.;
2. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година бр.0701-746/32 од 16.6.2014 год.;
3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година бр.0701-847/25 од 7.7.2014 год.;
4. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2014
година бр.0701-962/17 од 2.9.2014 год.;
5. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2014
година бр.0701-991/11 од 16.9.2014г. год.;
6. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2014 година бр.0701-1142/16 од 16.10.2014 год.
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Во текот на 2014 година се донесени следните одлуки на Сенат,
кои се однесуваат на постапки за јавните набавки:
1. Одлука за реализација на набавки предвидени со проектот „Конгресен
центар и Центар за доживотно учење“ бр.0701-194/10 од 29.1.2014 г.;
2. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковната спогодба
со Макпетрол по Оглас бр.25/2014, бр.0701-194/9 од 29.1.2014 г.;
3. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковната спогодба
со Т-мобиле по Оглас бр.26/2011, бр.0701-254/3 од 10.2.2014 г.;
4. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковната спогодба
со НЕОТЕЛ по Оглас бр.7-07/2011, бр.0701-254/2 од 10.2.2014 г.;
5. Одлука за дополнителни работи со БЕТОН по Оглас бр.22/2013,
бр.0701-194/10 од 29.1.2014 г.;
6. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковната спогодба
со ВАГО ПЕТРОЛ, АТЛАНТИС и ТОРИ по Оглас бр.05/2012,
бр.0701-562/15 од 23.4.2014 г.;
7. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот со
БИОСИСТЕМИ и БИОТЕК по Оглас бр.38/2012, бр.0701-656/22 од
26.5.2014 г.;
8. Одлука за усвојување и предлог за набавка на уметнички дела,
бр.0701-562/10 од 23.4.2014 г.;
9. Одлука за раскинување на Рамковната спогодба со БИОТЕК и БИ-ЕЛ
ИНЖИНЕРИНГ по Оглас бр.32/2013 и ППБО со ПАП КОМПАНИ,
бр.0701-656/23 од 26.5.2014 г.;
10. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот со НИК
НОВА МАКЕДОНИЈА и МЕДИА ПРИНТ по Оглас бр.03/2013,
бр.0701-746/33 од 16.6.2014 г.;
11. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот со
МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА по Оглас бр.42/2013,
бр.0701-847/24 од 7.7.2014 г.;
12. Одлука по Барање од проф. д-р Тодор Делипетров за распишување
тендер за изградба на апсолутна куќичка, дел од Геомагнетната
опсерваторија, бр.0701-847/22 од 7.7.2014 г.;
13. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот со
ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА по Оглас бр.40/2013, бр.0701-962/16
од 2.9.2014 г.;
14. Одлука за реализација на набавка на еден лаптоп и две лиценци
за софтвер по проектот „TEMPUS project JPGR 511342-iKnowInnovation and Knowledge Management towards eStudent Information
System“, бр.0701-991/13 од 16.9.2014 г.;
15. Одлука за продолжување на рок за плаќање по склучени договори
со ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА, ПРОМОНТИНГ и БАУЕР БГ,
бр.0701-991/12 од 16.9.2014 г.;
16. Одлука за продолжување на времетраењето на рамковната спогодба
за копнен транспорт-превоз на вработени, бр.0701-1142/17 од
16.10.2014 г.;
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17. Одлука за продолжување на времетраењето на Договорот за набавка
на услуги за огласување во весник на албански јазик, бр.0701-1142/18
од 16.10.2014 г.
III. Краток преглед на спроведени постапки
III.1. 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
ППБО – постапка со
преговарање без објавување
на оглас
Постапки по проект
Постапки во тек – изработка
на ТД и објавување на оглас
ВКУПНО

Стоки
9

Услуги
6

Работи
8

ВКУПНО
23

6

7

1

14

2

/

3

5

3

4

/

7

6

14

1

21

26

31

13
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III.2. По однос на склучени договори по спроведени постапки за јавни
набавки го доставуваме следниов преглед:
Вид на договор

Износ без ДДВ

Износ со ДДВ

Стоки

39.177.781,oo

46.341.059,25

Услуги

21.328.914,оо

25.168.118,оо

Работи

31.374.296,oo

37.021.669,oo

122.584,41 евро
м-р В.Златкоски
7.538.941,21
МКД

122.584,41 евро
м-р В.Златкоски
7.538.941,21
МКД

1.355.339,оо МКД
доц.д-р Фиданка
Трајкова

1.599.300,оо МКД
доц.д-р Фиданка Трајкова

100.775.271,21 МКД

117.669.087,46 МКД

Постапки по
проект

ВКУПНО
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IV. Активности во Одделот за јавни набавки
IV. 1. Стручно образование и усовршување
Во мај 2014 година раководителот на Одделот за јавни набавки м-р
Виолета Шаклева се здоби со академски степен магистер на правни науки
од областа на казненото право со одбрана на магистерски труд „Казненоправни аспекти на јавните набавки во Република Македонија“. Овој труд
по редовна процедура е објавен во рамките на електронската библиотека
на Универзитетот на следниов линк: https://elib.ugd.edu.mk/detal.php?id=3
16&ugd=23536944231dbe98a6c0b0f43286a185 .
Во коавторство со проф. д-р Никола Тупанчески, раководителот
на Одделот за јавни набавки м-р Виолета Шаклева го објави трудот
„Correlation of (non) applicability of the Penal Provisions to the Law on Public
Procurement in procedures for Concessions and Public Private Partnership In
the Republic of Macedonia - Balkan Social Scence Review“, на следниов
линк http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/issue/current.
IV.1. Активности за ресертификација
Во текот на мај 2014 година двајца секретари од Одделот за јавни
набавки посетуваа обука за ресертификација и во јуни положија и се
здобија со потврди (лиценци) кои им овозможуваат да работат во јавните
набавки.
Раководителот на Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип во ноември ќе посетува обука за обучувач за јавните
набавки и ќе полага за обучувач со што по трет пат ќе се ресертифицира.
IV.2. Ажурирање на документација за постапки (хартиена и
електронска архива)
Сите класери се означени по години, број на огласи и рок на траење.
По извршена самоевалуација за 2014 година класорите ќе бидат сместени
во метални шкафови кои ќе се заклучат и клучот ќе биде предаден во
сефот.
Сите постапки се внесуваат во електронската архива Docu Share
соодветно со потпишување на документација.
IV. 3. Семинари и стручни усовршувања
- Non progredi est regredi – Да не напредуваш значи да одиш наназад
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IV. 3. 1. Семинари
Во текот на 2014 година согласно со проектот „Семинари за јавните
набавки“ се одржаа семинари на следните теми:
Датум на
Број на
одржување Тема на семинарот
учесници
на семинарот

Примена во пракса
–Закон за јавните
набавки и Закон
за јавно-приватно
партнерство

17

Практични
12.-15.6.2014
прашања во
Банскојавните набавки
Република
Бугарија
-тридневен семинар

8

16.5.2014
Штип

31.10.2014
Штип

Најнови измени
и практична
примена на Законoт
за јавните набавки

33

Предавачи
М-р Виолета Шаклева,
раководител на Оддел за
јавни набавки на Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип,
сертифициран обучувач за
јавни набавки
и
Снежана Петкоска,
раководител на Сектор,
Министерство за економија
М-р Виолета Шаклева,
раководител на Оддел за
јавни набавки на Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип,
сертифициран обучувач за
јавни набавки
М-р Виолета Шаклева,
сертифициран обучувач за
јавни набавки
и
м-р Златко Алексов
член на Советот за јавни
набавки

На семинарите учествуваа вкупно 58 претставници на договорни
органи и економски оператори од цела Македонија. Изразено е задоволство
за организацијата и квалитетот на предавањата, како и потребата од уште
поинтензивно организирање на ваков вид семинари.
IV. 3. 2. 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.
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IV. 4. Соработка со економските оператори
Одделот за јавни набавки успешно соработува со економските
оператори.
Пред сѐ, Одделот им стои на располагање на економските оператори
по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на
изготвување на документацијата 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.
IV. 5. Одржување на веб-просторот за јавни набавки
Раководителот на Одделот за јавни набавки редовно се грижи за
одржување и ажурирање на веб-просторот за јавни набавки на вебстраницата на Универзитетот „Гоце Делчев ” – Штип.
Во делот законска регулатива – редовно се врши ажурирање по однос
на измени и/или дополнувања на одредени прописи.
Во делот контакти и линкови по потреба се ажурираат податоците.
Брошурата „ЈАВНИ НАБАВКИ ” за начинот на користење на овој
веб-простор редовно се доставува до понудувачите и другите економски
оператори.
V. Предлози за подобрување на работата на Одделот за јавни
набавки
Во 2014 година има три измени во Законот за јавни набавки („Сл.
весник на РМ“ бр. 28/2014, 43/2014 и 130/2014). Во собраниска процедура
е и четвртата измена. Оваа динамика на материјата за јавни набавки
бара континуирано и максимално залагање во извршување на работните
обврски, нешто што Одделот за јавни набавки постојано го прави.
Од предлозите за подобрување на работата на Одделот за јавни
набавки кои се дадени во Годишниот извештај за работа на Одделот за
јавни набавки за 2013 година се прифатени поголемиот дел. Благодарност
до ректорот на Универзитетот за прифатените забелешки искажуваат
сите вработени во Одделот.
V.1. Мотивираност
Од предлозите дадени во минатогодишниот извештај не е прифатен
еден многу битен предлог – кој се однесува на мотивираноста. Со цел да не
ги повторуваме минатогодишните аргументи за тежината и специфичноста
на одговорноста на вработените во оваа област, ќе го потенцираме само
следното:
- Спротивно на Законот и на секој општ правен акт е на едно лице во
решение или анекс да му стои дека истовремено е и секретар за јавни
набавки и раководител на оддел за јавни набавки. Значи ли дека во
исто време тоа лице е само на себе раководител?
- Во Правилникот за систематизација на Универзитетот постои
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посебно работно место секретар за јавни набавки и посебно работно
место раководител за јавни набавки. Како тогаш кога треба да се
даде решение или анекс за плата овие две работни места се ставаат во
функција на едно лице? Не само што не е логично, туку е и спротивно
на Законот;
- За одговорна функција – раководител на оддел за јавни набавки (каде
што се вршат набавки за сите факултети, институти, набавки по
проекти и др.) плата која е на ниво на секретар за јавни набавки со
додаток од 3.000 денари е повеќе од деградирање – ова особено ако
се има предвид дека раководителот постојано се усовршува токму
во областа на јавните набавки. Колку за споредба, раководителот на
Одделение за јавни набавки на Општина Кисела Вода има почетна
плата (без стаж и додатоци) во нето износ од 36.000 ден., референти
за јавни набавки на факултети во Скопје имаат почетна плата од
32.000 ден. итн.
Со оглед на сето напред наведено, обемноста на работата и
зголемената одговорност, прашање кое е од витално значење за работата
во Одделот за јавни набавки е да постои соодветна плата за вработените во
јавните набавки имајќи ја предвид тежината на работата иако е јасно дека
за КАЗНЕНА ОДГОВОРНОСТ – НЕМА ПАРИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ
НАДОМЕСТИ.
ПРЕДЛОГ
1.Измена и дополнување на Правилник за систематизација – со
внесување на казнена одговорност и зголемен притисок на работно
место.
2.Измена и дополнување на Правилник за плати со внесување во
табелата на следните посебни работни места:
–– раководител на Оддел за ЈН – зголемување на основна плата од 788;
–– секретар на Оддел за ЈН - зголемување на основна плата од 788;
–– референт на Оддел за ЈН - зголемување на основна плата од 788.
За постапки во Одделот за јавни набавки на годишно ниво од
вработените во Одделот се изготвуваат над 1.500 акти, а секој од нив
има од 1 до максимум 100 страници.
Секој од овие акти се потпишува и електронски и во хартиена
форма, се става во DocuShare и во ЕСЈН – значи се обработува четири
пати.
Во овие акти не е вклучена евалуацијата – преглед на понудите
на понудувачите – дали ја доставиле бараната документација и дали е
исправна – работа која во зависност од обемноста на документацијата
за еден понудувач може да одземе од најмалку 1 час до 5 час.
Одделот за јавни набавки и понатаму во своето работење со уште
поголема внимателност, согласно со најновите измени и дополнувања
на Законот за јавни набавки ќе ги реализира постапките и сите доделени
задачи.

74

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

VI.Прилози
VI.1.Прилог 1 за отворени постапки и постапки со барање за
прибирање на понуди со објавување на оглас.
VI.2. Прилог 2 за постапки со преговарање без објавување на оглас.
VI.2. Прилог 3 за постапки со преговарање без објавување на оглас.
VI.2. Прилог 4 за постапки по проекти (надвор од ЗЈН).
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VII. КАБИНЕТОТ НА ПРОРЕКТОРОТ ЗА НАУКА
Извештајот за работата на Кабинетот на проректорот за наука за
2014 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 2014 год. се реализирани во
целост.
Во текот на 2014 година се реализирани и дополнителни активности,
согласно со потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2014 година
непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и
универзитетските центри.
Во текот на 2014 година, Кабинетот на проректорот за наука
работеше со еден проректор за наука, еден секретар за правни прашања и
студентски прашања за втор и трет циклус студии каде што се вработени
двајца референти за втор циклус студии, еден референт волонтер и еден
раководител кој воедно е раководител и на студентски прашања и на
првиот циклус студии и еден референт за трет циклус студии.
Во учебната 2013/2014 година се реализирани многубројни
активности поврзани со вториот и третиот циклус студии.
Процесирани се:
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на втор циклус студии;
2. Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови;
3. Промоција на магистрирани студенти;
4. Реализирање на Конкурс за запишување студенти на втор циклус
студии за учебната 2014/2015 година;
5. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на трет циклус студии;
6. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите – докторанди;
7. Постапка за одбрана на докторски труд;
8. Административна поддршка на Наставно-научниот совет на
докторски студии на Кампус 2
9. Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии докторски студии за учебната 2014-2015 година;
10. Промоција на доктори на науки;
11. Процесирање на постапките за избор на соработници и наставници на
единиците на Универзитетот;
12. Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот;
13. 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;
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14. Постапките за одобрување на средства за финансирање на
научноистражувачки проекти од Фондот за научноистражувачка
работа при УГД;
15. Постапки за доделување на годишни награди на вработените за
објавен научен труд или стручен труд во најпрестижни меѓународни
списанија со импакт фактор;
16. Постапките за одобрување на користење на флексибилно работно
време за наставниците на Универзитетот, како и други тековни
активности.
17. Постапки за акредитација на ментори на втор циклус студии.
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на студентите на втор циклус студии
Службата за студенти за втор циклус студии ги опслужува сите
единици на Универзитетот.
Референтите за студентски прашања и Кабинетот на проректорот
за наука во календарската 2014 година има процесирано околу (700)
седумстотини различни барања и молби од студенти на втор циклус
студии.
2. Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови
Процесирањето на јавните одбрани на специјалстичките/магистерските
трудови на студентите на единиците се врши со административна
поддршка на комисиите за одбрана од страна на секретарите на единиците
или секретарот за правни прашања во кабинетот на проректорот за
наука. Во текот на 2014 година процесирани се одбрани на магистерски/
специјалистички трудови на сите единици на Универзитетот.
3. Промоција на магистрираните студенти
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот беше
организирана и процесирана постапка за промоција на магистрираните/
специјализираните студенти од сите единици на Универзитетот кои
изведуваат втор циклус студии. Промоциите и свеченото доделување на
дипломите на магистрираните студенти се одвиваше на единиците.
4. Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус студии за учебната 2014/2015 година;
Во текот на оваа година Универзитетот објави и го реализира
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната
2014/2015 година.
Конкурсот беше распишан за сите четиринаесет единици на
Универзитетот за повеќе од педесет студиски програми и модули.
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5. 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 2013-2014 се реализираат на
Кампус 2. Во календарската 2014 година се процесирани сите поднесени
различни барања и молби од студенти на трет циклус студии.
6. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на студентите-докторанди
Во календарската 2014 година се процесирани сите поднесени
барања и молби од студентите-докторанди.
Студенти-докторанди (со пријава на докторат) има само на Факултетот
за природни и технички науки.
7. Постапка за одбрана на докторски труд
Во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип е и Факултетот за
природни и технички науки – факултет кој и претходно имаше постапки
за одбрани на докторски дисертации. Во извештајната година беше
процесирана одбрана на докторската дисертација на Благица Донева
и Ѓорѓи Димов. Истите успешно ја извршија одбраната на докторските
трудови и со позитивната оценка на комисиите за одбрана, по јавно
спроведената одбрана се стекнаа со звање доктори на технички науки.
8. Административна поддршка на Наставно-научниот совет на
докторски студии на Кампус 2
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
во извештајната година до изготвувањето на овој извештај има одржано
четири седници на кои се донесени следните одлуки:
На седмата седница:
1. Конституирање на ННС на докторски студии на Кампус 2;
2. Предлог-одлука за претседател на ННС на Кампус 2;
3. Одлука за утврдување на Предлог-конкурс за запишување на студенти
на трет циклус студии за учебната 2014-2015 година;
4. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентката на трет
циклус студии м-р Емилија Костадиновска;
5. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентката на трет
циклус студии м-р Наталија Маркова Руждиќ;
6. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет
циклус студии м-р Иван Боев;
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7. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет
циклус студии м-р Доне Стојанов.
На 8. седница се донесоа следните:
8. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност на
темата, тезите и кандидатката за изработка на докторски труд за
студентката на трет циклус студии м-р Наталија Маркова Руждиќ и
определување на интерен и екстерен ментор.
9. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
студентот на трет циклус студии м-р Доне Стојанов и определување
на интерен и екстерен ментор.
10. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност на
темата, тезите и кандидатката за изработка на докторски труд за
студентката на трет циклус студии м-р Емилија Костадиновска и
определување на интерен и екстерен ментор.
11. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
студентот на трет циклус студии м-р Иван Боев и определување на
интерен и екстерен ментор.
12. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите и
кандидатката за изработка на докторски труд за студентката на трет
циклус студии м-р Билјана Ковачевиќ.
13. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет
циклус студии м-р Шабан Јакупи.
14. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет
циклус студии м-р Васко Златковски.
15. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите
и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет
циклус студии м-р Александар Котевски.
16. Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите и
кандидатката за изработка на докторски труд за студентката на трет
циклус студии м-р Викторија Максимова.
На 9. седница се донесоа следните:
17. Одлука за усвојување на Барање за верификација на студиски престој
на студент на докторски студии м-р Ванчо Аџиски.
18. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за оценка на
подобност на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски
труд за студентот на трет циклус студии м-р Александар Котевски и
определување на интерен и екстерен ментор.
19. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за оценка на
подобноста на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски
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20.

21.
22.
23.
24.

труд за студентката на трет циклус студии м-р Билјана Ковачевиќ и
определување на интерен и екстерен ментор.
Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за оценка на
подобноста на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски
труд за студентот на трет циклус студии м-р Шабан Јакупи и
определување на интерен и екстерен ментор.
Одлука за усвојување на Барање за замена на наставник на трет
циклус студии.
Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
студентот на трет циклус студии м-р Васко Златковски.
Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
студентката на трет циклус студии м-р Викторија Максимова.
Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана
на докторскиот труд од студентот м-р Емилија Костадиновска.

На 10. седница се донесоа:
25. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за оценка на
докторската дисертација под наслов „Флоемски ограничени патогени
кај виновата лоза во Република Македонија“ од кандидатката м-р
Емилија Костадиновска и определување на датум за јавна одбрана.
26. Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за подобност
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за
студентот на трет циклус студии м-р Васко Златковски.
9. Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии
-докторски студии за учебната 2014-2015 година
Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии – докторски
студии опфаќа дванаесет 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.
Конкурсот е распишан за следните студиски програми: Биотехнологија,
селекција и семепроизводство, Лозарство, Поледелско производство,
Компјутерска техника и информатика, Рударство, Применета геологија
и геофизика, Наука и технологија за текстил, Преработка и контрола на
анимални производи, Фитомедицина, Наука за земјиштето и хидрологија,
Машинство и Енологија, за вкупно 120 расположливи места.
10. Промоција на доктори на науки
Промоцијата на доктори на науки традиционално е извршена на
патрониот ден на Универзитетот. Извршена е промоција на двајца доктори
на технички науки д-р Марија Хаџи Николова и д-р Ристо Поповски.
Докторатите се одбранети на Факултетот за природни и технички науки.
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Докторите на науки свечено се промовирани од страна на ректорот на
Универзитетот.
11. Процесирање на постапките за избор на соработници и
наставници на единиците на Универзитетот
Во текот на 2014 година во процесирани се постапки за избор на
наставници и соработници на сите единици на Универзитетот што се
однесува на избор на соработници и наставници, реизбор на соработници
и наставници.
Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, разгледувани се сите досиеја формирани по
распишани Конкурси од аспект на правилна примена на Законот за
високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во делот на законито спроведување
на постапките за избор на наставници и соработници и објавувањето на
рефератите од рецензентските комисии во Универзитетскиот билтен.
12. Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот, како
и други тековни активности
Во календарската 2014 година беа изработени и процесирани следните
предлог акти:
–– Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип;
–– Пријави за Конкурс запишување на студенти за втор циклус студии
за учебната 2014-2015 година;
–– Пријави за Конкурс за запишување на студенти на трет циклусдокторски студии во учебата 2014-2015 година;
–– Договори за студирање за студентите на втор циклус студии во 20142015 година;
–– Договори за студирање за студентите на трет циклус-докторски
студии во учебната 2014-2015 година;
–– Учество во изработката на Студентските информатори за втор
циклус студии;
–– Изработка на процедури во согласност со потребите за стандардизација
на Универзитетот, како и други акти на Универзитетот.
13. 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.
Управниот одбор на фондот за стипендирање ги донесе следните
одлуки:
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На седницата одржана на 22.9.2014 година:
Усвојување предлог-листа за доделување стипендиja за трет циклус
студии за поднесенaтa апликациja – Земјоделски факултет м-р Емилија
Костадиновска.
14. 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 научно истражувачка работа од страна на
вработените научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во 2014 година се реализира е Конкурс за распределба
на парични средства за финансирање на научноистражувачки проекти за
2014 година.
15. 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, Универзитет
изврши исплата на предвидените награди.
16. Постапките за одобрување на користење на флексибилно работно
време за наставниците на Универзитетот
Во рамките на другите активности спроведена е и постапката за
обезбедување на податоци за конкретните активности за самоконтрола
за реализацијата на педагошките активности на наставниците преку
принципот на флексибилно работно време кое се евидентира преку
електронскиот систем користење.
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.
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Разгледувајќи ги сите активности кои се преземани 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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VIII. КАБИНЕТОТ НА ПРОРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИИ
И ОДРЖУВАЊЕ
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА
I.

РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛОТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП ЗА 2014 ГОДИНА
II. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП ЗА 2014 ГОДИНА
III. ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛОТ ЗА ЕКОНОМАТ И ВОЗАЧИ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП ЗА 2014
ГОДИНА
Кабинетот на проректорот за развој, инвестиции и одржување, според
Систематизацијата, функционира со вкупно 25 лица кои се вработени во
следниве оддели, на следниве работни места:
КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИИ И
ОДРЖУВАЊЕ
Број на
Назив на Оддел
Назив на работно место
вработени
проректор за РИО
1

секретар за правни работи во Кабинет
Кабинет на проректор на проректор за РИО
за РИО
референт во Кабинет на проректор за
РИО

0

раководител на Оддел за одржување и
развој

0

референт во Оддел за одржување и
развој

0

архитект

1

Оддел за одржување и електроинженер
развој
машински инженер
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0

1
0

електромашински одржувач

1

молер

0

градинар

1

парноложач

1
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референт во Оддел за планирање и
Оддел за планирање и буџет
буџет
помлад референт во Оддел за
планирање и буџет

економ на Универзитет
Оддел за економат и
возачи
ВКУПНО:

економ на наставен центар
економ на факултет
возач-курир на ректор
возач-курир

2
0
1

1
10
1
4
25

I. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛОТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП ЗА 2014 ГОДИНА
Основната цел и задача на Одделот за планирање и буџет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е зголемување на квалитетот
на јавните набавки за потребите на Универзитетот преку планирање,
истражување, следење и анализа на истите и зголемување на ефикасноста
во работењето на одделите, единиците и центрите во рамките на
Универзитетот обезбедувајќи точни и навремени информации.
Својата основна функција Одделот за планирање и буџет, во текот
на учебната 2013/2014 и календарската 2014 година, како и почетокот
на учебната 2014/2015 година ја вршеше преку бројни активности кои
вклучуваат:
1. Анализи, истражувања, проценки, планирање и контрола на јавните
набавки за потребите на Универзитетот;
2. Следење на правилното користење на процедурите и на обрасците
од Одделот за планирање и буџет и од Кабинетот на проректорот за
развој, инвестиции и одржување;
3. Следење на потрошувачката на гориво кај возилата и процесирање
на барањата за сервисирање на возила, трошоците за сервисирање
на возилата и водење на евиденција за тоа, како и подготвување на
извештаи за состојбите со возилата;
4. Подготвување на извештаи и анализа за минатите и тековните
состојби на објектите на Универзитетот изразени преку трошоците
одвоени за одржување, потрошувачка на струја, вода и сл.;
5. Други задачи и задолженија кои се доверени од страна на ректорот и
проректорот за развој, инвестиции и одржување.
Функцијата на Одделот за планирање и буџет се презентира со
аналитичка оценка за сите видови активности и секако со заклучни
согледувања.
За реализирање на активностите на Одделот се ангажирани:
проректорот за развој, инвестиции и одржување и двајца референти во
одделот за планирање и буџет.
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1. Анализи, истражувања, проценки, планирање и контрола на
јавните набавки за потребите на Универзитетот
Работните активности во Одделот за планирање и буџет ги извршуваат
двајца референти за планирање и буџет, а истите се состојат во подготовка
на историски прегледи на цените за одделни набавки, истражување на
пазарот кое е опфатено со Законот за јавни набавки како задолжителен
процес на тендерските постапки, изготвување на извештаи за анализа на
пазарот, изготвување на барања, известувања и покани до економските
оператори за учество во јавните набавки, анализа на моменталната состојба
на цените на пазарот, утврдување на проценета вредност на јавните
набавки, точност во пресметката на финансиските понуди како и следење
и контрола на извршувањето на јавната набавка. Одделот за планирање
и буџет, исто така, е задолжен и за изготвување на сублимиран план за
набавки кој се базира на податоците кои ги даваат единиците и центрите
на Универзитетот. Овај план понатаму се искористува за подготвување
на Планот за јавни набавки и динамиката според кои би се реализирале
набавките. Во текот на годината се врши ревидирање на планот и Одделот
поднесува соодветни извештаи.
Одделот за планирање и буџет во текот на 2014 година има
процесирано околу 50 јавни набавки.
2. Следење на правилното користење на процедурите и на обрасците
од Одделот за планирање и буџет и од Кабинетот на проректорот
за развој, инвестиции и одржување
Со воведувањето на ИСО стандардите во работењето на Универзитетот,
користењето на соодветните процедури и обрасци е задолжително. Една
од задачите, не само на Одделот за планирање и буџет, туку и на сите кои
се опфатени во работењето на овој оддел, е почитување и придржување на
воведените стандарди. Одделот за планирање и буџет се грижи соодветно
да се применуваат обрасците и процедурите кои се однесуваат на влез и
излез на документите од одделот и тоа успешно го спроведува во пракса
во текот на целата 2014 година. Тука спаѓаат следниве обрасци: ОБ.08.03
Листа на подобни добавувачи на УГД, ОБ.08.04 Барање за јавна набавка,
ОБ.08.05 Барање за донесување на одлука за започнување на постапка
за јавна набавка, ОБ.08.06 Планирање на набавка на Ректорат и центри
на УГД, ОБ.08.07 Планирање на набавка на Ректорат и единици на УГД,
ОБ.08.08 Обработка на податоците за потреби од набавки по вид, за
календарска ____ година, по квартали, ОБ.08.09 Ревидирање на годишен
план за набавки на стоки, ОБ.08.10 Ревидирање на годишен план за
набавки на услуги, ОБ.08.11 Ревидирање на годишен план за набавки на
работи, ОБ.08.30 Барање за сервис на возило, ОБ.08.34 Испитување на
пазарни цени, ОБ.08.35 Листа со оценка на добавувачи на стоки, ОБ.08.36
Листа со оценка на добавувачи на услуги, ОБ.08.37 Листа со оценка на
добавувачи на работи, ОБ.08.38 Извештај од евалуација на добавувач на
стоки, ОБ.08.39 Извештај од евалуација на добавувач на услуги, ОБ.08.40
Извештај од евалуација на добавувач на работи.
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Одделот за планирање и буџет има процесирано околу 20 ОБ.08.04
Барање за јавна набавка, ОБ.08.05 Барање за донесување на одлука за
започнување на постапка за јавна набавка; околу 50 ОБ.08.30 Барање
за сервис на возило; околу 30 ОБ.08.34 Испитување на пазарни цени.
Останатите обрасци се пополнуваат (според потребата) еднаш до двапати
во годината.
3. Следење на потрошувачката на гориво кај возилата и
процесирање на барањата за сервисирање на возила, трошоците
за сервисирање на возилата и водење на евиденција за тоа, како и
подготвување на извештаи за состојбите со возилата
Одделот за планирање и буџет е задолжен да ги евидентира
трошоците, на пример, кај возилата се евидентираат потрошувачката
на гориво и трошокот за сервисирање и тие служат како показател за
состојбата на возилата, нивната амортизација, подготвеноста да одговорат
на обемот на работа и во исто време да укажат на потребата од планирање
и спроведување на нова набавка на возила и опрема за возилата.
Одделот за планирање и буџет во текот на 2014 година има
процесирано околу 50 барања за сервисирање на возилата.
4. Подготвување на извештаи и анализа за минатите и тековните
состојби на објектите на Универзитетот изразени преку
трошоците одвоени за одржување, потрошувачка на струја, вода
и сл.
Одделот за планирање и буџет е задолжен да ги евидентира и трошоците
за комуналии и за одржување на објектите кои служат како показател
за состојбата на објектите, динамиката на објектите, подготвеноста
да одговорат на обемот на работа и висината на задачата. Анализите
и извештаите кои ги изготвува Одделот во однос на одржувањето на
објектите и трошоците за комуналии се во служба континуирано да даваат
насоки за преземање на одредени активности.
Одделот за планирање и буџет ги евидентира трошоците на месечно
ниво.
5. Други задачи и задолженија кои се доверени од страна на
ректорот и проректорот за развој, инвестиции и одржување
Одделот за планирање и буџет е задолжен од ректорот да ги сервисира
барањата за набавка на услуги од мобилната телефонија од вработените на
Универзитетот и референтот во овој Оддел е овластено лице за директен
контакт со договорениот економски оператор.
Ова задолжение Одделот за планирање и буџет го спроведува успешно
и навремено.
За потребите на Кабинетот на проректорот за РИО се води записничка
евиденција од одржаните состаноци, се врши требување на канцелариски
и друг материјал и друго.
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ЗАКЛУЧОЦИ
Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип своето успешно работење го
потврдува со тоа што од година во година сѐ повеќе се зголемува бројот на
студенти кои се запишуваат на факултетите во рамките на Универзитетот.
Зголемената динамика и потребата од зголемување на капацитетот и
обезбедување на квалитетни производи и услуги за непречено работење
на Универзитетот го нагласуваат значењето од постоење на оддел кој
ќе обезбеди соодветни информации преку планирањето, проценката,
контролата и следењето на јавните набавки и ќе ги заокружи сите овие
процеси. Затоа, треба да се нагласи високиот степен на стручност,
ангажираност и квалитет на вработените во овој оддел при извршувањето
на задачите и обврските.
Обемот на обврските и работните задачи на вработените во овој
оддел во календарската 2014 година е значително зголемен, но и покрај
тоа одделот успеал истите успешно, квалитетно и навремено да ги изврши.
Она што треба да се направи во наредниот период е да се откријат
евентуалните слабости и недоследности во Одделот при извршувањето
на задачите и обврските и истите да се надминат преку континуирано
следење на работењето на вработените и преку навремено решавање на
утврдените проблеми.
II. РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП ЗА 2014
ГОДИНА
Својата основна функција Одделот за одржување и развој, во текот
на учебната 2013/2014 и календарската 2014 година, како и почетокот на
учебната 2014/2015 година, успешно ја вршеше преку бројни активности
и задачи кои се опишани во Систематизацијата, а кои резултираа во
реализирање на следниве договори:
–– ДВОРНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕКТОРАТОТ ВО НОВО СЕЛО ДОГ.БР.0203-649/1-35 ОД 13.8.2013 БЕТОН СКОПЈЕ;
–– НАБАВКА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ РАБОТИ КОИ НЕ СЕ
ВКЛУЧЕНИ ВО ОСНОВНИОТ ДОГОВОР БР.0203-649/1-35 ОД
13.8.2013 НАБАВКА –ДВОРНО УРЕДУВАЊЕ НА РЕКТОРАТ
ВО НОВО СЕЛО ДОГ. НАШ БР.0203-649/1-22 ОД 7.4. 2014
БЕТОН СКОПЈЕ;
–– ТЕНДЕР 07/2013-НАСТРЕШНИЦИ И ЛИМАРСКИ РАБОТИ
ВО КАМПУС 2 ДОГ.НАШ.БР.0203-316/1-38 ОД 28.06.2013 БАУ
ИНЖЕНЕРИНГ;
–– ТЕНДЕР 40/2013-НАБАВКА НА ЗАВРШНИ РАБОТИ ЗА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ДОГ.НАШ.БР.0203-781/1-35 ОД
27.9.2013 ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА-ПРИЛЕП;
–– ТЕНДЕР 40/2013-НАБАВКА НА ЗАВРШНИ РАБОТИ ЗА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ- ДОГ.НАШ.БР.0203-781/1-35
ОД 27.9.2013 ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА-ПРИЛЕП - АНЕКС
ДОГОВОР БР.0506-612 ОД 24.9.2014;
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–– ТЕНДЕР
08/2014-САНАЦИЈА
И
АДАПТАЦИЈА
НА
ПРЕДАВАЛНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
ЗА ОБЈЕКТ - ГЕВГЕЛИЈА-ДОГ. НАШ.БР.0203-135/1-39 ОД
10.4.2014 ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА- ПРИЛЕП;
–– ТЕНДЕР 08/2014-САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТ
КАМПУС 4 -ДОГ. НАШ.БР.0203-119/1-38 ОД 14.04.2014
ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА- ПРИЛЕП;
–– ТЕНДЕР 08/2014-ФАСАДНО УРЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ
КАМПУС 2 -ДОГ. НАШ.БР.0203-121/1-40 ОД 14.4.2014
ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА- ПРИЛЕП;
–– ТЕНДЕР 08/2014-САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТ
ВО СКОПЈЕ ДОГ. НАШ.БР.0203-115/1-35 ОД 14.4.2014
ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА- ПРИЛЕП;
–– ТЕНДЕР 08/2014-ИЗГРАДБА НА ОТВОРЕНО СПОРТСКО
ИГРАЛИШТЕ ВО ШТИП ДОГ. НАШ.БР.0203-117/1-43 ОД
14.4.2014 БАУЕР БГ-СКОПЈЕ;
–– ТЕНДЕР
08/2014-ОГРАДУВАЊЕ
НА
ОБЈЕКТ
ВО
АМЗИБЕГОВО И АСФАЛТИРАЊЕ НА ДВОРНИ ПОВРШИНИ
ДОГ. НАШ.БР.0203-137/1-41 ОД 8.4.2014 ПРОМОНТИНГ –
СКОПЈЕ;
–– ТЕНДЕР 09/2013-ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА
СТУДЕНСТКИ ДОМ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
- ДОГ. НАШ.БР.0203-382/1-47 ОД 4.7.2013 АСТРЕКС СКОПЈЕ;
–– НАДЗОР НА ИЗВЕДБА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
-ДОГ. НАШ.БР.0203-1183/1-24 ОД 12.3.2013 ГЕИНГ КРЕБС УНД
КИФЕР ИНТЕРНЕШНЛ И ДР. - СКОПЈЕ;
–– ТЕНДЕР 22/2014 - НАДЗОР НА ИЗВЕДБА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ -ДОГ. НАШ.БР.0203-364/1-45 ОД 3.6.2014
ГЕИНГ КРЕБС УНД КИФЕР ИНТЕРНЕШНЛ И ДР. - СКОПЈЕ;
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
СО СОПСТВЕНИ РЕСУРСИ
–– Изработка на нова водоводна линија на објект во Плачковица.
–– Изработка на нова водоводна линија на објект во Кочани.
–– Молерисување на објекти на Универзитетот (Кампус 2, Кампус 4
,Факултет за образовни науки, Медицински факултет (оранечно
Текстилно училиште), Економски факултет, Универзитетска
спортска сала).
ИЗРАБОТКА НА ПРЕДМЕР-ПРЕСМЕТКА (ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ) ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ТЕНДЕРИ
- Санација и адаптација објект Кежовица.
- Санација и адаптација објект Плачковица.
- Санација и адаптација објект Завод за вработување (канцеларии).
- Фасадно уредување со метални жалузини објекти на УГД.
- Изработка на проектна програма за изработка на проект за
Универзитетска библиотека.
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-

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ
Објект во Ново Село.
Објект стар Ректорат (ресторан).
Факултет за музичка уметност.
Предавални Кампус 2 (Завод за вработување).
Предавални Кампус 2 (2 кат).
Конгресна сала на објект во Плачковица.
Објект во Амзибегово, Св.Николе
Објект Економски факултет – Штип.

За реализирање на активностите на Одделот за одржување и развој
се ангажирани: проректорот за развој, инвестиции и одржување, еден
архитект, еден електроинженер, еден електромашински одржувач, еден
градинар и еден парноложач.
III. ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДДЕЛОТ ЗА ЕКОНОМАТ И ВОЗАЧИ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП ЗА 2014
ГОДИНА
За реализирање на активностите на Одделот за економат и возачи
се ангажирани: проректорот за развој, инвестиции и одржување, еден
економ на Универзитет, вкупно единаесет економи на наставни центри и
факултети, еден возач-курир на ректор и четворица возачи.
Својата основна функција Одделот за економат и возачи, во текот
на учебната 2013/2014 и календарската 2014 година, како и почетокот на
учебната 2014/2015 година, успешно ја вршеше преку бројни активности и
задачи кои се опишани во систематизацијата, а се со цел навремено, уредно
и квалитетно задоволување на потребите на Универзитетот во целина.
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IX. КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВА
Согласно со обврските предвидени со актите на Универзитетот, во
периодот јануари – декември 2014 година активности се реализирани
на следниов начин:
1. Активности врзани за реализација на наставата на студентите на
прв циклус студии:
–– Изработка на предлог-конкурс за запишување 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 учебната
2014/2015 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 наставата се одвива редовно;
–– Изработка на план за реализација на задолжителна пракса на
студентите од сите години од сите студиски програми,
–– 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 и во фаза
на имплементација е и воведување на електронско потпишување на
пријави;
–– Завршена е акредитација на студиските програми на Филмската
академија за прв и втор циклус студии согласно со програмата на
Владата и Конкурсот објавен во учебната 20124/2015 година, како и
студиската програма на англиски јазик за втор циклус;
–– Направена е акредитација на студиската програма Општа медицина
на англиски јазик на Факултетот за медицински науки;
–– Објавување на студиски програми за учебната 2014/2015 година на
македонски и на англиски јазик на веб-страницата на Универзитетот;
–– Објавување на предметни програми на македонски и на англиски
јазик на веб-страницата на Универзитетот;
–– Сите активности за запишување на студентите се завршени до 15
септември 2014 година, вклучително и апликациите на странските
студенти кои се пријавени за следење на наставата на Универзитетот
„Гоце Делчев“;
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–– За странските студенти кои се пријавиле да студираат на македонски
јазик е организирана настава по македонски јазик (степен А1 и А2),
односно полагање соодветен испит за полагање.
2. Активности реализирани преку состаноци со продеканите
на единиците на Универзитетот за решавање на актуелните
проблеми и новини врзани за наставата од прв циклус.
–– Следење на редовност во реализација на предметните програми од
страна на наставниците и соработниците;
–– Проверка на состојбата со договорите за ангажирање на наставници
и потребни согласности на секој од факултетите;
–– Преглед на состојбата со ажурирањето на испитните пријави;
–– Завршни активности и предавање на матичните книги за запишани
студенти во прв циклус студии;
–– Забрзување на процедурите за преглед на студентски досиеја;
–– Навремена изработка на додатоците на диплома кои кореспондираат
со генерациите на кои им се издава диплома;
–– Навремено доставување на списоци на завршени студенти за издавање
на дипломи и додатоци на дипломи;
–– Реализација на клиничка настава согласно со предметните програми;
–– Иницирање на потпишување на договори за соработка со институции
од стопанството за прием на студенти за пракса;
–– Иницирање на потпишување на договори за соработка со други
високообразовни институции од други држави за олеснување на
проектите за размена на студенти и вработени (Еразмус и слично).
3. Покриеноста на настава за прв циклус студии се врши согласно со
доставените одлуки од наставно-научните совети на факултетите и во
соработка со правникот за прв циклус на студии истата се проверува
дали соодветствува со барањата на Законот за високо образование.
Секој наставник треба да има најмногу 4 предмети и 8 часа настава по
семестар, а секој соработник најмалку 16 часа практична настава.
По проверката истите се доставуваат за изработка на електронски
распоред.
4. Ангажираност на наставници за прв циклус студии
–– Ангажираноста и покриеноста на наставата со наставници вработени
на УГД се врши согласно со одлуките на ННС од факултетите и
правникот за прв циклус студии изработува решенија. Наставниците
вработени на УГД можат да изведуваат настава на матичните и на
други/сродни факултети.
–– Покриеноста на наставата со ангажираност на наставници од
други универзитети се врши по барање на ННС од факултетите и
доставување на согласниот од институцијата од каде што доаѓа. По
проверката на документите се изработува договор за ангажираност и
предлог-решение до ректорот.
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–– Истата постапка се води и за ангажираност на соработници и
стручњаци од практика од други институции и за сите области за кои
има потреба.
Најголем број на ангажираност на наставници, соработници и
стручњаци од практиката 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.
5. Реализација на европската програма за мобилност - Еразмус
програма јануари-октомври 2014 г. за првпат е воведена на
Универзитетот во учебната 2012/2013 година со реализација на сите
подготовки во претходната година.
Во тој период се потпишани договори со голем број универзитети
и нивните Еразмус канцеларии. Континуитетот на испраќање студенти и
наставници продолжува. Во 2014 година на Универзитетот е доделена и
програмата Еразмус плус која овозможува и размена во текот на целата
година со посебен акцент на делот на реализација на пракса во странски
институции. Од оваа година започнуваат и активностите за примање на
студенти од други европски универзитети на УГД.
6. Активности врзани со Универзитетски спортски центар (има
посебен и целосен и детален извештај за Универзитетски спортски
центар)
Овие активности се поврзани со:
–– Кошаркарскиот клуб првпат е член на првата лига на Република
Македонија и се направени сите технички и други активности
согласно со пропозициите за натпреварување во првата лига;
–– Организација и реализација на задолжителната настава по предметот
Спорт и рекреација за студентите од прва година на сите факултети,
нејзината посетеност и проблеми кои се јавија;
–– Реализација на слободни активности на студенти од сите години на
сите факултети;
–– Организација на универзитетска баскет лига;
–– Организација на универзитетска лига во одбојка;
–– Учество на женска и машка екипа на Европското спортско првенство
на одбојка на плажа во Бугарија;
–– Учество на студенти со универзитетски клубови во активностите на
Универзитетската спортска федерација и државните универзитетски
лиги каде што членува Универзитетот „Гоце Делчев“;
–– Реализација на спортски активности на вработени на УГД;
–– Креирање на веб-страница на Универзитетски спортски центар,
медиумски активности поврзани со работата на УСЦ;
–– Реализација на пилот-истражување за потребите на наставата по
спорт и рекреација (спроведување на Анкетен прашалник на крај од
секој семестар за утврдување на фитнес нивото и фитнес статусот
на студентите);
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–– 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;
–– Одржани се состаноци со претседателот на Агенцијата за млади
и спорт за зголемување на соработката, како и покренување на
иницијатива дел од планираните објекти кои се планирани за изградба,
а се во надлежниот на агенцијата да бидат лоцирани на УГД;
–– Иницирана е соработка за вклучување на УГД во Светската
асоцијација за истражувања на полето на спортот преку проекти во
2015 година.
7. Континуираност на активностите на Универзитетски хор во
соработка со маестро проф. Томислав Шопов - ФМУ како носители
на активности дел од праксата и кај студентите од другите факултети
кои со своите гласовни можности можат да дадат придонес.
8. Континуитет во работењето на оперското студио во Македонската
опера и балет за студентите по соло-пеење кое се реализира преку
активностите на професорите од ФМУ.
9. Соработка и средби со претставници од Студентскиот парламент
која се интензивира како резултат на реалната потреба за усогласување
на дел на активностите, посебно врзани за:
–– спортот и организација на универзитетски/меѓууниверзитетски/
меѓународни турнири;
–– учество на студенти на национални/меѓународни конгреси и
манифестации и нивно претставување со стручни/научни трудови;
–– реализација на редовната настава/пракса.
10. Реализација на втор Конкурс на здравствени специјалистички
студии на Факултетот за медицински науки
Согласно со Правилникот за реализација на здравствени
специјализации издаден од Министерството за здравство на РМ и
потребите на здравствениот систем (јавен и приватен) во учебната 20132014 година е распишан вториот Конкурс на Факултетот за медицински
науки при УГД на кој се доделени специјализации од општа медицина,
фармација и стоматологија.
Како резултат на ова Одлука е направена:
–– реализација на задолжителната теоретска настава за сите
специјализанти;
–– следени се активностите на специјализантите, менторите, едукаторите
преку редовни извештаи и состаноци;
–– во континуитет се одржувани средби со директорите од поголемите
општи и специјални болници од Република Македонија, според
потпишаните договори за соработка и иницирање нивна вклученост
во процесите на едукација на специјализантите согласно со нивните
можности и капацитети (број на едукатори);
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–– Направена е предлог-програма за вклучување на доктори специјалисти
од САД, во склоп на соработката со Министерството за здравство
за нивно вклучување како едукатори за реализација на клиничките
специјализации.
11. Континуитет во соработка со Британскиот културен центар и
реализација на првите испити на препознатливост на англиски јазик
на УГД преку вработените на Филолошки факултет и потпишан
договор за соработка.
12. Во соработка со Меѓународната агенција за атомска енергија
е продолжена иницијативата за е-соработка на програма (мастер –
двогодишна и стручна едногодишна) по радиофармација во соработка
со универзитетите од Гронингем, Ферара и Гент и предложени
студенти-стипендисти за учебната 2014-2015 година. Предлогпроектот за е-учење преку наставниците на ФМУ и Факултетот по
информатика со цел да се искористи платформата и искуството
за е-учење и УГД биде носител на овие активности е во фаза на
подготовка и се чека негова реализација во наредните месеци.
13. Реализација на проектот за отворање на нуклеарна медицина во Штип
за покривање на потребите во источниот дел на земјата во соработка
со Министерството за здравство и МААЕ.
14. Учество во имплементацијата на проектот за позитронска емисиона
томографија (ПЕТ) во Република Македонија, чија реализација во
2014 година е во тесна соработка со УГД преку новоформираниот
центар во склоп на ФМН.
Б. Останатите активности се составен дел обврските како наставник:
–– реализација на настава на ФМУ;
–– активности врзани за Факултетот за медицински науки – раководител
на студиска програма Фармација;
–– научноистражувачки активности врзани за Лабораторијата за
радиофармација и Катедрата по фармацевтски науки.
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X. ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Вовед
Центарот за односи со јавноста (ЦОЈ), како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, е формиран со донесувањето на Одлука на
Собранието на Република Македонија за давање согласност на Статутот
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на седницата одржана на 27 април
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и
103/2008).
Пред формирањето на Центарот, функционираше Канцеларија
за односи со јавноста со Оддел за издавачка дејност, во чијшто состав
беше пододделот за уредување на веб-страницата на Универзитетот.
Овде работеа четири лица, кои беа задолжени со низа активности за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Канцеларијата воспоставуваше комуникации со пошироката јавност
во земјава и со одделни субјекти поврзани со Универзитетот во странство.
Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информираше јавноста и
осмислено ги презентираше информациите и содржините за работата на
структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Канцеларијата
организираше:
прес-конференции,
трибини,
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот,
почеток на нова студиска година, доделување на дипломи и други
активности за промоција на Универзитетот.
Од септември 2007 година до крајот на ноември 2007 година Одделот
за издавачка дејност беше сместен во просториите на поранешниот
Работнички универзитет (денес Факултет за општествени науки).
Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“
бб - Штип).
Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал
Михајло Апостолски“ бб - Штип).
Во периодот од септември 2008 година започна изградбата на Центарот
за односи со јавноста, кој е со површина од 332 м2. Одделот за издавачка
дејност е со површина од 98 м2, Одделот за радио и ТВ заедно со Одделот
за реклама и пропаганда (Оддел за маркетинг и протокол) се на површина
од 205 м2. Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип активно и постојано учествува и придонесува за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела
на Универзитетот и на единиците.
Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на
Универзитетот и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно 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
2.1. 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.
2.2. Вработени
1. Славе Димитров
раководител и референт во Оддел за издавачка дејност
2. Благој Михов
референт во Оддел за издавачка дејност
3. М-р Јордан Ефремов
референт во Оддел за издавачка дејност
4. Кристина Богатинова
веб-администратор
5. Игор Ампов
веб-администратор
6. Даница Гавриловска – Атанасовска
лектор по македонски јазик
7. М-р Игор Стојанов
главен и одговорен уредник на редакција во Оддел за радио и ТВ
8. Тони Михаилов
новинар во Оддел за радио и ТВ
9. Влатко Миленкоски
главен и одговорен технички уредник во Оддел за радио и ТВ
10. Александар Максимов
референт во Оддел за ТВ
11. Марија Манева
референт во Оддел за маркетинг и протокол
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3. Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:
- Оддел за издавачка дејност;
- Оддел за маркетинг и протокол;
- Оддел за радио и ТВ.
3.1. 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 2013 година до ноември 2014 година во
Одделот за издавачка дејност се реализирани следниве изданија:
Универзитетски билтен - јавно гласило на Универзитетот во кое се
објавуваат рефератите, односно извештаите на рецензентските комисии
за избор на наставно-научни, научни, насловни, наставни и соработнички
звања, рецензиите на докторските дисертации и рецензиите на ракописите
за учебници во високото образование на Универзитет „Гоце Делчев“:
–– Универзитетски билтен бр.114 – 2 декември 2013 г.;
–– Универзитетски билтен бр.115 – 10 декември 2013 г.;
–– Универзитетски билтен бр.116 – 30 декември 2013 г.;
–– Универзитетски билтен бр.117 – 3 јануари 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.118 – 14 февруари 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.119 – 3 март 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.120 – 17 март 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.121 – 1 април 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.122 – 15 април 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.123 – 30 април 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.124 – 15 мај 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.125 – 2 јуни 2014 г.;
–– Универзитетски билтен бр.126 – 16 јуни 2014 г.;

98

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Универзитетски билтен бр.127 – 1 јули 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.128 – 22 јули 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.129 – 14 август 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.130 – 15 август 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.131 – 1 септември 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.132 – 15 септември 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.133 – 1 октомври 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.134 – 15 октомври 2014 г.;
Универзитетски билтен бр.135 – 3 ноември 2014 г.

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 или Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“.
–– Универзитетски гласник бр.29 – 12 декември 2013 г.
–– Универзитетски гласник бр.30 – 7 февруари 2014 г.
–– Универзитетски гласник бр.31 – 16 мај 2014 г.
–– Универзитетски гласник бр.29 – 12 декември 2013 г.
–– Универзитетски гласник бр.30– 7 февруари 2014 г.
–– Универзитетски гласник бр.31 – 16 мај 2014 г.
––
––
––
––
––
––

Универзитетски весник
Универзитетски весник бр. 27 – ноември 2013
Универзитетски весник бр. 28 – март 2014
Универзитетски весник бр. 29 – мај 2014
Универзитетски весник бр. 30 – јули 2014
Универзитетски весник бр. 31 – септември 2014
Универзитетски весник бр. 32– октомври 2014

4. Каталог на изданијата 2014 г. кој ги содржи сите изданија што биле
издадени во текот на 2013 година, а вклучува: зборници, учебни помагала,
универзитетски весник, списанија.
5. Зборници
–– Годишен зборник на Филолошки факултет
–– Списание „Воспитание“ на Факултет за образовни науки
–– Годишен зборник на Економски факултет
–– Годишен зборник на Факултетот за информатика
–– Годишен зборник на Факултет за музичка уметност
Активности кои се реализирани според задолженија од состаноци
за веб-видливост:
–– Изработка на html - страници за сите предметни програми на секоја
студиска програма на УГД за прв циклус студии;
–– Изработка на html страници и прикачување на документи ПДФ за
сите предметни програми на секоја студиска програма на УГД за
втор циклус студии;
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–– Ажурирање на Википедија;
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот;
–– Изработка на нови веб-страници.
Во текот на академската 2013/2014 година, Одделот за издавачка
дејност ги реализираше следниве активности по месеци:
Ноември 2013 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво.
–– 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.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Креирање на бекап на веб-страницата.
–– Ажурирање на англиската верзија, дел за вести-http://www.ugd.edu.
mk/index.php/en/news
–– Изработка на нова веб-страница - Лабораторија за електронска
микроскопија http://www.ugd.edu.mk/semlab/
Декември 2013 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво.
–– 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.
–– 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.
Креирање на Site Map
–– Поставување и објавување на изглед на англиска верзија на
факултетите.
–– Обработка на фотографии и инсталација на програми од Адобе
студиото.
–– Ажурирање на календарот со активности за учебната 2013 година
на веб-страницата според Одлука добиена нa Универзитетски сенат
и доставена од е-индекс, http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ekalendar
–– Изработка на нова веб-страница - Теренската лабораторија за
животна и работна средина http://www.ugd.edu.mk/tzrslab/
Јануари 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво.
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–– 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.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– 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.
Февруари 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Одржан состанок во Кабинет на ректор за изработка на нови страници
на центрите и веб-видливоста на УГД.
–– 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.
–– Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
–– Изработка на новите страници на Универзитетот.
–– Внесување на податоци и изработка на распоред во програмата
MIMOSA.
–– Креирање на бекап на веб-страницата. Заштита на информациите на
веб-страниците.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Изработка на нова веб-страница - Стоматолошката лабораторија за
научноистражувачка работа http://www.ugd.edu.mk/snrlab/
Март 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Одржан состанок во Кабинет на ректор за изработка на нови страници
на центрите и веб-видливоста на УГД.
–– 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.
–– Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Техничка подготовка на ИСО обрасци.
–– Ажурирање на Википедија.
–– Ажурирање на веб-страница - дел за видеогалерија.
–– Корекции на електронски распоред на предавања.

101

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

–– Креирање на sitemap.xml и негово приспособување на веб-страницата.
–– Креирање на веб дел за Воената академија како придружна членка
на УГД.
–– Креирање на веб-страници за центри – Спортски центар, ЦОЈ.
–– Креирање на нова страница Наука на УГД: http://research.ugd.edu.mk/
–– Креирање на англиска верзија на Канцеларија за научноистражувачка
работа: http://research.ugd.edu.mk/index.php/en/
–– Креирање на дел за списоци со одлуки за флексибилно работно време
– ФРВ на страницата Наука: http://research.ugd.edu.mk/index.php/mk/
lista-na-frv-na-ugd
–– Поврзување на веб-страницата со социјалните мрежи.
–– 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.
Април 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– 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.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
–– Поставување на содржини на Википедија.
–– Изработка на веб-страници за Еразмус плус на англиска верзија на
веб страницата. Ажурирање на македонската верзија на страницата
за ЦМУС. Техничко уредување на документи за Еразмус.
–– Ажурирање на веб-страницата на делот Галерија.
–– Креирање и ажурирање на веб-страницата на делот Наука.
–– Заштита на веб-страницата.
–– Одделот за издавачка дејност ги публикуваше новите делови за
лабораториите на Универзитетот:
–– Лабораторија за испитување на квалитет на храната http://research.
ugd.edu.mk/index.php/mk/laboratorii/14-laboratorii/18-laboratoria-zaispituvanje-na-kvalitet-na-hranata
–– Лабораторија за подготовка на микроскопски примероци http://
research.ugd.edu.mk/index.php/mk/laboratorii/14-laboratorii/16laboratoria-za-podgotovka-na-mikroskopski-primeroci
–– Лабораторија за радиофармација http://research.ugd.edu.mk/index.
php/mk/laboratorii/14-laboratorii/20-laboratorija-za-radiofarmacija
Мај 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Одржан состанок во Кабинет на ректор за изработка на нови страници
на центрите и веб-видливоста на УГД.
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–– 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.
–– Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Ажурирање на сите веб-апликации.
–– Отстранување на злонамерни фајлови од серверот и 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.
Јуни 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Одржан состанок во Кабинет на ректор за изработка на нови страници
на центрите и веб-видливоста на УГД.
–– 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.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Креирање на заштита на веб-страниците. Миграција на вебстраницата на нов веб-сервер.
–– Разгледување на темплејти за креирање на нова веб-страница за
Центарот за квалитет – креирање на страницата.
–– Изработка на веб дел за Катедра за растителна биотехнологија, линк:
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti/zem/katedri/katedra-zarastitelna-biotehnologija
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страницата.
Јули/август 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– 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.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Проверка и креирање на фајлови за заштита.
–– Заштита на веб-страницата.
–– Подготовка на фајлови и креирање на е-распоред.
–– Ажурирање на веб-делот за Филмска академија: http://www.ugd.edu.
mk/index.php/mk/fakulteti/fa
Септември 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Креирање на е-распоред. Корекции на распоред за цел УГД.
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–– 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.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Истражување и развивање на нови модули за веб.
–– Поставување на банери на соработниците на УГД.
–– Проверка и креирање на фајлови за заштита. Заштита на вебстраница.
––
––
––
––
––

Октомври 2014 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Корекции на распоред за цел УГД.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Истражување и развивање на нови модули за веб.
Поставување на банери на соработниците на УГД.
Изработка на веб-страница за Кошаркарски клуб: http://kk.ugd.edu.

mk/
–– Абдејтирање на веб-страниците до најнова верзија.
–– Проверка и креирање на фајлови за заштита.
–– Заштита на веб-страница.

Ноември 2014 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
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.
Во изработка нова веб-страница за ЦМУС.
Универзитетски спортски центар – http://usc.ugd.edu.mk
(во
преработка)
–– ИТ- центар - http://it.ugd.edu.mk/ (во преработка)
––
––
––
––
––
––
––

3.2. Оддел за маркетинг и протокол
Одделот за маркетинг и протокол е одговорен за планирање,
реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности
коишто имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и
надвор од неа.
Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за маркетинг и протокол
е одговорен за подготовка на маркетинг акционен план, реализација
на тој маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму Одделот
за маркетинг и протокол покрај планираните промотивни и маркетинг
проекти предвидени и утврдени со маркетинг планот редовно се грижи
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации
за Универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за Универзитетот,
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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 2013 до ноември 2014 г., Одделот за
маркетинг и протокол има реализирано низа проекти и активности:
Декември 2013 година
Подготовка за настан – новогодишна прослава.
Организација на годишен концерт на ФМУ.
Културни активности „УГД сцена“.
Конкурс за избор на најдобар блог – „УГД блогсвет“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Ажурирање на социјални мрежи.
Подготовка на УГД инфо.
План за дистрибуција и дистрибуција на промотивни печатени
материјали:
–– летоци за странски студенти;
–– летоци за УГД сцена;
–– постери за УГД сцена.
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 2014 година
–– Координација за брендирање на нов Ректорат.
–– Обиколка на наставни центри и утврдување на фактичка состојба
согласно со ИСО стандарди.
–– Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
–– Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар и Академски клуб на УГД.
–– Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
–– 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 за проследување и протокол на настан за доделување
на признание за особен придонес за промоција на рускиот јазик и
култура.
–– Подготовка и проследување на УГД инфо до вработени, студенти и
мејлинг листа на национални медиуми.
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Февруари 2014 година
–– Координација за брендирање на нов Ректорат.
–– Организациска поддршка на настани на УГД – Трибина по историја
на ФОН.
–– Организациска поддршка на настани на УГД – Научен симпозиум на
ФМН.
–– Организациска поддршка на настани на УГД – Трибина по историја
на ФОН.
–– Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
–– Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар и Академски клуб на УГД.
–– Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
–– Подготовка на промотивни печатени материјали за УГД.
–– Посета на средни училишта – предуписна кампања.
–– Подготовка и проследување на УГД инфо до вработени, студенти и
мејлинг листа на национални медиуми.
–– Подготовка на текстови за презентација на матурантите во состав на
предуписната кампања.
–– Подготовка на печатени промотивни материјали за УГД.
Март 2014 година
–– Подготовка и проследување на соопштение до медиуми – Искуство
на германски студент во Via Medici.
–– Подготовки во пресрет на Саем за образование - координативни
активности.
–– Организација и протокол на настан – Предавање на професор од
Словенија на ФОН.
–– Координација за пишување на текстови за монографија на УГД.
–– Подготовки и координација за настан – Патронат на УГД.
–– Координација за брендирање на нов Ректорат.
–– Обиколка на наставни центри и утврдување на фактичка состојба
согласно со ИСО стандарди.
–– Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
–– Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар и Академски клуб на УГД.
–– Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
–– 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).
–– Координативен состанок за монографија – активности околу
подготовка на монографија.
–– Координативен состанок за веб видливост – активности за реализација
на извршување на задачите утврдени на состанокот.
–– Подготовки за патронен празник на УГД.
–– Координација со декани и протокол за доделување на дипломи на
дипломираните студенти.
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–– Координација и план за настан – Промоција на филм „Барајќи си ја
среќата“ во Мултимедијалниот центар на УГД.
–– Подготовка и проследување на УГД инфо до вработени, студенти и
мејлинг листа на национални медиуми.
–– Планирање на учество во Саем за образование во Скопје.
–– Учество во реализација на настан – Патронат на УГД.
Април 2014 година
–– Предуписна кампања на УГД – посета на средните училишта.
–– Организација и проследување на настан – Предавачи од Бразил на
работилница на ФМУ.
–– Подготовка на маркетинг стратегија за промоција на постдипломски
студии во соработка со ФАМУ – Прага.
–– Промоција на видеофестивал за планинско трчање „Луѓе како нас“.
–– Проследување на УГД инфо до вработени, студенти и мејлинг листа
на национални медиуми.
–– Проследување на настан во Академскиот клуб на УГД во состав на
проектот „Штип – академски град“ во организација на СПУГД.
–– Подготовка на образец – План за медиумска застапеност во пресрет
на кампањата за упис на нови студенти.
–– Подготовка и организација на настан – Учество на професори и
студенти од ФМУ во одбележувањето на меѓународниот ден на џезот
– 30 април.
–– Контакт со фирмата „ПАП компани“ за поставување на ознаки за
статуите Гоце Делчев и Аристотел, ознаки за тоалети и сервис на
реклама на Кампус 2.
–– Подготовка и проследување на УГД инфо до вработени, студенти и
мејлинг листа на национални медиуми.
Мај 2014 година
–– Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар и Академски клуб на УГД.
–– Подготовка на маркетинг активности (предуписна кампања на УГД).
–– Изработка на рекламен спот за УГД.
–– Подготовка на предлози за Универзитетски сенат.
–– Контакти со медиуми, покани за прес-конференции.
–– Организација на Отворени денови на УГД.
–– Организација за посета на училишта на наставни центри на УГД.
–– Подготовка на Маркетинг план за Филмска академија.
–– Координативен состанок за монографија – активности околу
подготовка на монографија.
–– Подготовка на текстови за монографија.
–– Координативен состанок за веб-видливост – активности за реализација
на извршување на задачите утврдени на состанокот.
–– Промоција на настан – Изложба на уметнички дела на Александар
Смилков.
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–– Организација на Отворени денови на УГД – комуникација со
училишта и протокол на настаните.
–– Организација за посета на училишта на наставни центри на УГД.
–– Промотивни активности и проследување на настан – Џез концерт на
професори и студенти од УКЛА во Мултимедијален центар на УГД.
–– Промотивни активности за настан на ФОН – „Трибина на тема
Македонската династија Аргеади“.
–– Промотивни активности за настан во Академски клуб на УГД –
Изложба на фотографии на студентка од Технолошко-технички
факултет.
–– Организација и координација за активност – Отворени денови на
УГД.
–– Изготвување на текстови за монографија на УГД.
–– Организација и координација на гостувања на декани и други
претставници од факултетите на телевизиите ТВ СТАР и ТВ ИРИС.
–– Организација и промоција на работилници за Stop – анимација во
Академски клуб на УГД.
–– Промоција и протокол за предавање на професор од Аризона на
Земјоделски факултет.
–– Подготовка на PR соопштение за филмска академија во соработка со
ФАМУ – Прага.
–– План и содржина за видеореклама за УГД во состав на кампањата за
упис на нови студенти.
–– Контакти и координација со Оддел за јавни набавки и фирма – ПАП
Охрид во врска со раскинување на договор.
–– Организација и промоција на настан – проследување на филмскиот
фестивал „Астерфест“ од страна на студенти на УГД во соработка
со организаторот на фестивалот.
–– Подготовка и проследување на УГД инфо до вработени, студенти и
мејлинг листа на национални медиуми.
Јуни 2014 година
–– План и содржина за видеореклама за УГД во состав на кампањата за
упис на нови студенти.
–– Организација и промоција на настан – проследување на филмскиот
фестивал „Астерфест“ од страна на студенти на УГД во соработка
со организаторот на фестивалот.
–– Организација и протокол на настан – Промоција на монографија за
Коце Митрев во Мултимедијален центар на УГД.
–– Промоција на настан – свечено отворање на Инфо ден на Кампус 2.
–– Техничка поддршка на настан во Мултимедијален центар на УГД –
Концерт на средно музичко училиште.
–– Промотивни активности и организација на работилница на професори
од ФАМУ во МКЦ – Скопје.
–– Организација и протокол за гостувања на декани и останати
претставници од факултетите на ТВ Стар.
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–– Организација и промоција на работилници за Stop – анимација во
Академски клуб на УГД.
–– Организација и координација на гостувања на декани и други
претставници од факултетите на телевизиите ТВ СТАР и ТВ ИРИС.
–– Изработка на видеореклама за УГД.
–– Подготовка и проследување на УГД инфо до вработени, студенти и
мејлинг листа на национални медиуми.
Јули /август 2014 година
–– Активности околу веб-видливост – координација на активности за
Википедија, медиуми за промоција.
–– Подготовка на План за медиумска застапеност на УГД, контакти
со телевизии и веб-страници, подготовка и мониторинг на медиапланови.
––
––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––

Септември 2014 година
Подготовка на промотивна брошура за УГД.
Подготовка на прв академски час.
Комуникација со медиуми и испраќање на соопштенија за медиуми.
Подготовка на УГД инфо.
Подготовка на Маркетинг план.
Координација за „5 години УГД ФМ“.
Координација и организациска поддршка за настаните кои ги
организираат универзитетските единици.
Октомври 2014 година
Координација за „5 години УГД ФМ“.
Подготовка на Маркетинг план за 2014/2015 г.
Подготовка и координација за Недела на германски филм.
Подготовка и координација за проекција на филмот „Деца на сонцето“
Организација и протокол активности за настани на УГД .

3.3. 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
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за настаните и за активностите на УГД, а воедно студентското радио и
интерната телевизија имаат и едукативна и забавна компонента.
Преку продукција на едукативни и забавни програми овие два медиума
претставуваат неформално надополнување на едукацијата на студентите
и останатите консументи. Воедно овие два медиума континуирано даваат
поддршка преку преноси во живо, гостувања и продукција на емисии на
сите настани кои се организираат од страна на Универзитетот. Одделот за
радио и ТВ, исто така, им дава поддршка на сите млади луѓе и студенти кои
сакаат креативно да се изразат или нивниот глас да се слушне подалеку во
јавноста. И двата медиума постојано соработуваат со многу млади луѓе
кои активно се вклучени во креирањето на програмата.
Одделот за радио и ТВ изминатава година работеше според претходно
утврдениот план и програма, и според систематизацијата на Универзитет
„Гоце Делчев“. Во својата работа, овој оддел вклучува подготовка
на радио и ТВ содржини, следење и промовирање на активностите на
Универзитетот и придружните членки и нивно афирмирање. Одделот за
радио и ТВ е вклучен во продукција на рекламни и промотивни спотови за
Универзитетот, центрите, факултетите и УНИ-сервис.
Во редовните активности овој оддел вклучува емитување на
24-часовна програма на радио и изготвување на видеоматеријали за
универзитетската телевизија.
Во работата на овој Оддел влегува и подготвувањето на содржини за
Универзитетски весник и комплетно негово уредување. Се подготвуваат
содржини за веб-страницата на Универзитетот, на Универзитетското
радио и на факултетите. Редовно се обновуваат и додаваат нови содржини.
Одделот за радио и ТВ со своите човечки ресурси ги следи настаните
кои се одржуваат на Универзитетот, но и оние во градот и државата.
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“.
Минатата година Одделот за радио и ТВ подготви над 450 вести кои
се објавени на веб-страницата на УГД, имаше преку 120 гостувања во
програма на „УГД ФМ“ и објавени се 225 видеа на официјалниот канал
на youtube.com/ugdstip и на УГД ТВ. Во текот на годината се реализираа
редовно околу 20 емисии, 5 рубрики и по 3 изданија на вестите. Во просек
дневно во изминатата година имаше 9 емисии, 2 рубрики и 3 изданија на
вести дневно.
Ноември 2013 година
–– Редовна програма на „УГД ФМ“.
–– Проследување на спортските настани на УГД.

110

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

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

Координација за промоција на УГД БЛОГСВЕТ.
Вести од светот.
Вести 10 часот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „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 култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Џез индекс – 21-23 часот.
Радио-дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Договор со Илија Кикиритков и почеток на емисијата „Ливе ковер“.
Изработка на текстови со студентите на тема „Зошто студирањето
е важно?“
Изработка на видеоприлог заедно со сутдентите на тема „Што читаат
младите“.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Координација за промоција на филмот „Балканот не е мртов“, кој
започна со прикажување во ММЦ.
Интервју со претставници од СПУГД.
Координација за асистенција околу „УГД СЦЕНА“.
Координација на студентите по новинарство за вклучување во проект
за документарен филм.
Изработка и монтажа на видеоматеријали од сите настани на УГД за
УГД ТВ.
Архивирање на видеоматеријали и фотоматеријали.
Работа на серверот на телевизијата.
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Декември 2013 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
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 култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Џез индекс – 21-23 часот.
Радио дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Координација со студенти за изработка на 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.
Поставување на снимени емисии на интернет (поткаст).
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за Студентско ЕХО координација на
студенти по новинарство.
Снимање и монтажа на нови џинглови и новогодишни џинглови.
Проследување на настани на УГД (снимање, фотографирање,
новинарско проследување, подготовка на видеоприлози од настани,
техничка поддршка/озвучување).
Вклучување во акција со СПУГД – Стоп сида.
Промоција на крводарителска акција на УГД
Соработка со Клуб на оратори во организација на јавни дебати.
Изработка на вести со студентите по новинарство на тема „Зошто
студентската размена е важна?“
Сертифицирана работата на „УГД ФМ“.
Координација за новогодишен концерт.
Техничко уредување на студентското гласило „Студентско ехо.“
Проследување на новогодишен концерт.
Техничка подготовка на весникот – „Студентско ехо“.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Изработка и монтажа на видеоматеријали од сите настани на УГД за
УГД ТВ.
Техничка поддршка за настаните во Мултимедијален центар.
Реализација на новогодишна програма во соработка со балкански
радиостаници.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

––
––
––
––
––
––

УГД сцена.
Новогодишна претстава.
Годишен концерт на ФМУ.
Архивирање на видеоматеријали и фотоматеријали.
Работа на серверот на телевизијата.
Изработка на видеоновогодишна честитка за УГД.

Јануари 2014 година
Продукција на снимени емисии.
Реализација на редовна програмска шема.
Подготовки за ревидирање на програмска шема.
Почеток на трета сезона на радиодебати на „УГД ФМ“.
Изработка на вести со студентите по новинарство на тема „Што треба
да знае секој студент?“
–– Реализација на скратена програма за време на зимскиот распуст. Во
живо се емитуваше емисијата „Свеж воздух“, а другите емсии се
репризираа.
–– Фотографирање на нова опрема во Спортскиот центар на УГД.
––
––
––
––
––
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Февруари 2014 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
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 култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Џез индекс – 21-23 часот.
Радио-дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Координација со студенти за изработка на 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.
Поставување на снимени емисии на интернет (поткаст).
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“, координација на
студенти по новинарство.
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–– Проследување на настани на УГД (снимање, фотографирање,
новинарско проследување, подготовка на видеоприлози од настани,
техничка поддршка/озвучување).
–– „УГД ФМ“ го одбележа Светскиот ден на радиото.
–– „УГД ФМ“ на конференција „Младите и медиумите“.
–– Соработка со Центарот за правно-политички истражувања при УГД.
Повик за колумни на студентите во студентскиот весник.
–– Посета на Валентин Николовски во „УГД ФМ“.
–– Секојдневно внесување на видеосодржини за „УГД ТВ“.
–– Изработка и монтажа на видеоматеријали од сите настани на УГД за
„УГД ТВ“.
–– Архивирање на видеоматеријали и фотоматеријали.
–– Работа на серверот на телевизијата.
––
––
––
––
––
––
––
––
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––
––
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––
––
––
––
––
––
––
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Март 2014 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
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 култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Џез индекс – 21-23 часот.
Радио дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Координација со студенти за изработка на 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.
Поставување на снимени емисии на интернет (поткаст).
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“, координација на
студенти по новинарство.
Проследување на настани на УГД (снимање, фотографирање,
новинарско проследување, подготовка на видеоприлози од настани,
техничка поддршка/озвучување).
Организација и проследување на настан „Данска култура“.
Проследување на вечерена трибина во Академски клуб.
Интервју со ректор на „УГД ФМ“.
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Гостин претседател на СПУГД
Координација за Ораторски средби.
Фотографирање дипломи .
Реализација на патронен празник и проследување на настани во
рамките на празникот.
Седница на Ректорска управа.
Седница на Универзитетски сенат.
Секојдневно внесување на видеосодржини за „УГД ТВ“.
Изработка и монтажа на видеоматеријали од сите настани на УГД за
„УГД ТВ“.
Архивирање на видеоматеријали и фотоматеријали.
Работа на серверот на телевизијата.
Април 2014 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
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 култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Џез индекс – 21-23 часот.
Радио дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Подготовка и обработка на снимени емисии за поставување на
интернет – поткаст.
Новинарско покривање, снимање, фотографирање на настани на
УГД.
Техничка обработка на фотографии, техничка подготовка на
брошура – водич за уписи.
Излезе нов број на „Студентско ехо“.
Организирана промоција на весникот „Студентско ехо“ во центарот
на градот .
Промоција на Скопски саем – Денови на обраозвание и кариера.
Интервју со проректор Блажо Боев.
Проследување на Ораторски средби.
Асистенција во реализација на трибина за синдикатите.
Организација на видеофестивал за планинско трчање.
Подготовка на видеоматеријали за „УГД ТВ“.
Снимање, монтажа и објава на Youtube на снимени материјал од УГД.
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Мај 2014 година
Подготовка на вести за веб на дневно ниво.
Координација на студенти за изработка на емисии и радиоприлози.
Координација на програмата на „УГД ФМ“.
Подготовка на радио-дебати.
Реализација на радио-дебати во студиото на „УГД ФМ“ и преку
отворени студија, секој петок во живо од 18 до 20 часот.
Изработка на радиовести во редовни термини 9 и 10 часот на дневно
ниво.
Реализација на програма во живо „Свеж воздух“.
Реализација на програма во живо „Култ фу“.
Реализација на програма во живо „Може да почнеме“.
Реализација на програма во живо „Џез индекс“.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Џез индекс – 21 -23 часот.
Радио-дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Џез музичари интервју – предавање.
Подготовка и обработка на снимени емисии за поставување на
интернет – поткаст.
Новинарско покривање, снимање, фотографирање на настани на
УГД.
Подготовка на видеоматеријали за „УГД ТВ“.
Снимање, монтажа и објава на Youtube на снимени материјал од УГД.
Монтажа и продукција на телевизиски спот за предуписна кампања
на УГД.
Разговори во живо со декани и продекани на „УГД ФМ“ – активност
која е дел од предуписна кампања на УГД.
Снимање, монтажа и продукција на видеоматеријали од разговорите
во живо во „УГД ФМ“ со декани и продекани – активност која е дел
од предуписна кампања на УГД.
Снимање на проект со детските градинки (ФОН).
Соработка со АИСЕК.
Снимање на Ораторски средби и правање на посебни видеа од
говорите.
Организација на посета на средношколците на УГД.
Интервју професор од Америка.
Учество во изработка на филм за промоција на монографија за Коце
Митрев – снимање на вокали за филмот.
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Јуни 2014 година
Подготовка на вести за веб на дневно ниво.
Координација на студенти за изработка на емисии и радиоприлози.
Координација на програмата на „УГД ФМ“.
Изработка на радио вести во редовни термини 9 и 10 часот на дневно
ниво.
Реализација на програма во живо „Свеж воздух“.
Реализација на програма во живо „Култ фу“.
Реализација на програма во живо „Може да почнеме“.
Реализација на програма во живо „Џез индекс“.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Радио дебата – 18-20 часот.
Амфитеатар емисија
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Музика мундана.
Подготовка и обработка на снимени емисии за поставување на
интернет – поткаст.
Новинарско покривање, снимање, фотографирање на настани на
УГД.
Техничка обработка на фотографии, подготовка на банери за веб.
Подготовка на видео материјали за УГД ТВ.
Снимање, монтажа и објава на Youtube на снимени материјал од УГД
и „УГД ФМ“.
Координација и техничка подготовка на „Студентско ехо“.
Координација, снимање и техничка реализација на радиодрама
„Црната статуетка на смртта“.
Снимање, монтажа и продукција на видеоматеријали од разговорите
во живо со декани и продекани на „УГД ФМ“ – активност која е дел
од предуписна кампања на УГД.
Техничка подготовка на банери за веб-дел од предуписна кампања на
УГД.
Проследување и асистенција во одржување на концерт на
Универзитетски хор – снимање и продукција.
Интервју со проректор за настава Емилија Јаневиќ- Ивановска.
Интервју за Еразмус.

Јули / август 2014 година
–– За време на летниот распуст скратена програмска шема во која се
емитуваше само „Свеж воздух“ во живо, а претходно се подготвија
снимени содржини.
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Координација со студенти за подготовка на летни содржини.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Снимање и продукција на Годишен концерт на ФМУ.
Објавување на упатства за уписите на УГД
Подготовка на видеоматеријали за „УГД ТВ“.
Вклучување во живо со посебна програма за уписите.
Интервјуа со надлежните за уписите.
Снимање, монтажа и објава на Youtube на снимен материјал од УГД
и УГД ФМ.
–– Поставување на содржини на ИП телевизија – поставени околу 25
артикли.
Септември 2014 година
–– Креирање на нова програмска шема.
–– Координација на студенти за изработка на емисии и радиоприлози.
–– Практична работа со студетни, усовршување на техники за радиски
говор, дишење и дикција.
–– Подготовка на вести за веб на дневно ниво.
–– Реализација на гостувања на „УГД ФМ“.
–– Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
–– Изработка на радио вести во редовни термини 9 и 10 часот на дневно
ниво.
–– Реализација на програма во живо „Свеж воздух“.
–– Реализација на програма во живо „Култ фу“.
–– Реализација на програма во живо „Може да почнеме“.
–– Реализација на програма во живо „Џез индекс“.
–– Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
–– Емисија за култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
–– Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
–– Емисија „Студиорум“.
–– Емисија „Лет од четири до пет“.
–– Рок блок.
–– Диџеј емисии.
–– Амфитеатар емисија.
–– Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
–– Монтажа и продукција на снимени емисии.
–– Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
–– Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
–– Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
–– Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
–– Техничка подготовка на фотографии и подготовка на банери за веб.
–– Подготовка на видео материјали за „УГД ТВ“.
–– Снимање, монтажа и објава на Youtube на снимен материјал од УГД
и „УГД ФМ“.
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–– Изработка на вести за веб-страницата на УГД.
–– Отворање на нов канал на YouTube каде што се поставуваат
спортските настани www.youtube.com/ugdSPORT
–– Посета на обука за ПР тактики.
Октомври 2014 година
–– Подготовка на извештај од добиените резултати од спроведување на
анкетатат за слушаноста на „УГД ФМ“.
–– Креирање на нова програмска шема.
–– Координација на студенти за изработка на емисии и радиоприлози.
–– Практична работа со студетни, усовршување на техники за радиски
говор, дишење и дикција.
–– Превод на радиодрами.
–– Подготовка на вести за веб на дневно ниво.
–– Реализација на гостувања на „УГД ФМ“.
–– Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
–– Изработка на радио вести во редовни термини 9 и 10 часот на дневно
ниво.
–– Реализација на програма во живо „Свеж воздух“.
–– Реализација на програма во живо „Култ фу“.
–– Реализација на програма во живо „Може да почнеме“.
–– Реализација на програма во живо „Џез индекс“.
–– Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
–– Емисија за култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
–– Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
–– Емисија „Студиорум“.
–– Емисија „Лет од четири до пет“.
–– Рок блок.
–– Диџеј емисии.
–– Радио дебата – 18-20 часот.
–– Амфитеатар емисија.
–– Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
–– Монтажа и продукција на снимени емисии.
–– Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
–– Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД
–– Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
–– Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
–– Техничка подготовка на фотографии и подготовка на банери за веб.
–– Подготовка на видеоматеријали за „УГД ТВ“.
–– Снимање, монтажа и објава на Youtube на снимен материјал од УГД
и „УГД ФМ“ – подготвени.
–– Подготовка на постери за ФМУ.
–– Прослава по повод пет години „УГД ФМ“ (гостувања, интервуја,
снимки со одговорни за „УГД ФМ“).
–– Поставување на спортските натпревари на интернет.
–– Недела на германски филм.
–– Средба со амбасадорт на САД.
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Ноември 2014 година
–– Координација на студенти за изработка на емисии и радиоприлози.
–– Изработка на радио вести во редовни термини 9 и 10 часот на дневно
ниво.
–– Реализација на гостувања на „УГД ФМ“.
–– Поставување на радиски емисии на интернет.
–– Техничка обработка и монтажа на снимени аудиоемисии за „УГД
ФМ“.
–– Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
–– Изработка на радио вести во редовни термини 9 и 10 часот на дневно
ниво.
–– Реализација на програма во живо „Свеж воздух“.
–– Реализација на програма во живо „Култ фу“.
–– Реализација на програма во живо „Може да почнеме“.
–– Реализација на програма во живо „Џез индекс“.
–– Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
–– Емисија за култура „Култ фу“ – 12-13 часот.
–– Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
–– Емисија „Студиорум“.
–– Емисија лет од четири до пет.
–– Рок блок.
–– Диџеј емисии.
–– Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
–– Организација, координација и техничка поддршка на музичка емисија
во живо „Live cover“ – секоја среда од 20 часот.
–– Снимање на видео материјали за подготовка на телевизиски прилози.
–– Креирање на содржини за Универзитетски весник.
–– Монтажа на видео прилози за УГД ТВ и Youtube.
–– Изработка на банери за веб.
–– Техничка подготовка на Универзитетски весник.
–– Ажурирање на веб-страницата – дел за вести.
–– Обработка на фотографии.
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XI. ЦЕНТАРОТ 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 2014
година, покрај бројните секојдневни активности, ЦЕУ изврши неколку
повеќе надградби на системот за електронско учење, спроведе две
тематски обуки за вработените и започна со имплементација на проектот
за електронско тестирање за универзитетските изборни предмети.
1. Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Центарот за електронско учење во 2014 година функционираше во
состав:
Бр.

Презиме и име

1

Д-р Зоран Здравев

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

Д-р Златко
Бежовски
Борче Јаневски
М-р Силвана
Жежова
Сања Стефанова
Стојанче Спасов
Мирјана Коцалева

Звање

Доцент на Факултетот за информатика,
раководител
Референт во Центарот за електронско учење
Систем-администратор
Пом. асистент на Технолошко-технички факултет,
надворешен член
Дипл. инж. инф., волонтер
Дипл. Инж. инф., волонтер
Дипл. Инж. инф., волонтер

2. Извештај за активностите на Центарот за електронско учење
Во периодот од декември 2013 до ноември 2014 година, во рамките
на Центарот за електронско учење се реализираа голем број активности,
според предвидената програма за работа. Во континуитет е даден преглед
на реализираните редовни и вонредни активности од страна на Центарот
за електронско учење.
Секојдневните активности кои се извршувани во Центарот за
електронско учење во периодот од јануари до ноември 2014 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;
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––
––
––
––
––
––
––

Уредување на кориснички профили;.
Решавање на проблеми со кориснички профили;
Техничка поддршка на ЦЕУ;
Администрација на повици;
Корисничка и телефонска поддршка;
Статистика на курсеви на Moodle 2 платформата;
Превод на платформата Moodle 2.

Од средината на мај 2014 год. ЦЕУ започна со детално евидентирање
на извршените активности и истите редовно ги објавува на порталот на
Центарот (http://ceu.ugd.edu.mk/aktivnosti.html)
Од тој период до денес, меѓу другото, се реализирани и евидентирани
и следните активности на вработените во Центарот за е-учење:
–– примени и реализирани повици: 769;
–– примени и испратени пораки: 1.009;
–– конверзации преку lync комуникаторот: 522;
–– одобрени трудови во е-репозиториум: 1.002;
–– техничка обработка и прикачување на изданија во е-библиотека: 41.
Во контекст на остварување на зацртаните цели на Центарот за
електронско учење, во 2014 година се реализирани и две тематски обуки
за користење на платформата Мoodle наменета за наставничкиот и
соработничкиот кадар на Универзитетот.
Првата обука на тема: „Ефективно користење на платформата
за е-учење во наставниот процес и запознавање со новитетите
во Moodle 2.6“, се одржаа во периодот од 3.2. до 7.2.2014 година во 5
групи до траење од три часа. На обуката се обработија различни теми и
присуствуваа вкупно 13 лица.
Втората обука се организираше на темата: „Електронско тестирање
– креирање на електронски курсеви со помош на платформата за
е-учење Moodle“ и се одржа во периодот од 26.5. до 29.5.2014 г. Обуката
се изведе во 4 групи со 3 часа и на истите присуствува вкупно 37 лица.
Значајно е да се одбележи и дека Центарот за електронско учење
во 2014 година започна и со спроведување на проектот за „Електронско
тестирање за универзитетските изборни предмети“ со кој е предвидено
тестирањето за 24 предмети да се одвива електронски преку системот за
е учење. Во контекст на овој проект, беше спроведена и горенаведената
обука, изработено е и упатство за креирање на електронски тестови,
додека вработените во Центарот секојдневно овозможуваат поддршка и
помош на наставничкиот кадар за внесувања на прашањата за тестирање
во системот.
Исто така, во септември и октомври се тестираше нов модул во
рамки на системот за е-учење кој ќе овозможи изведување на настава по
пат на електронски предавања со видеоконференција, пренос на звук и
презентација на материјали и слајдови. Инсталацијата на овој систем, во
соработка со ИТ, Центарот е во тек и се очекува да биде функционален
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до крајот на годината откако ќе бидат извршени последните завршни
тестирања на овој модул.
3. Извештај за реализираните проверки на системот за е - учење
Од септември 2013 година покрај извештаите за тековните активности
на Центарот за електронско учење се изработуваат и извештаи за
реализирани проверки на системот за е - учење.
Во периодот од ноември 2013 година до ноември 2014 година беа
реализирани следниве софтверските проверки:
–– проверка на функционалноста на базата;
–– следење на статистиката;
–– извршена проверка и адаптирање на Crone;
–– проверка на безбедносната конфигурација;
–– проверка на политиката за најавување;
–– проверки дали има нова верзија (надградба е извршена 8 пати);
–– уредување и одржување на Moodle2 платформата;
–– ажурирање на Moodle2 платформата;
–– решавање на проблеми со кориснички профили;
–– уредување на кориснички профили;
–– ажурирање на курсеви на Moodle 2 платформата;
–– помош при креирање на курсеви;
–– бришење на неактивни курсеви;
–– превод и ажурирање на терминологија на македонски јазик.
4. Систем за управување со учењето (Learning management System
–Moodle)
Центарот за електронско учење за потребите на наставниците,
соработниците и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ го управува
Системот за електронско учење. Системот 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 год. се врши надградба
од верзијата 2.5.3. на верзијата 2.6.
Во 2014 година, од јануари до ноември се направени 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. Последната
надградба на системот за е-учење е направен во средината на септември,
при што се преминува на верзијата 2.7.2+.
Во табела 1 се дадени податоците кои ја дефинираат моменталната
искористеност на Moodle 2.7.2+ платформата според податоците земени
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на 4 ноември 2014 г. (Во табелата, споредбено може да се погледнат и
податоците од извештајот од претходната година.) Вкупниот број на
корисници на системот за е-учење при УГД изнесува околу 19.925
корисници, од кои 412 се предавачи (професори и асистенти), а останатите
се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Моментално, вкупно
се има 2.269 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 2.7.2+ платформата (4.11.2014 г.)
Курсеви:
Корисници:
Зададени задачи:

Вкупно:
(10.12.2013)
1,823
16,753
77,623

Вкупно:
(4.11.2014)
2,269
19,925
102,568

Пораки:
Прашања:
Ресурси:

64,550
1,291
14,084

96,047
17,029
17,494

Предавачи:

381

412

Во табела 2 е даден преглед на бројот на наставници/соработници
кои ја користат Moodle платформата во наставниот процес, од сите 13
факултети во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“:
Табела 2. *Број на наставници /соработници по факултети кои го
користат Moodle
Назив на институцијата
1
2
3
4
5
6
7
8
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Факултет за музичка
уметност
Факултет за туризам и
бизнис логистика
Факултет за образовни
науки
Факултет за медицински
науки
Земјоделски факултет
Електротехнички
факултет
Технолошко- технички
факултет
Факултет за природни и
технички науки

Наставници/
соработници
2013

Наставници/
соработници
2014

6

11

32

35

28

28

72

75

26

28

17

20

18

20

51

53
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9
10
11
12
13
-

Економски факултет
Филолошки факултет
Правен факултет
Факултет за информатика
Машински факултет
Воена академија
ВКУПНО

29
34
17
26
22
3
381

33
34
19
28
25
3
412

* (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 412 е помала за 10-20)

125

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Заклучок
Центарот за електронско учење во 2014 година навремено,
континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности,
како и започнување 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, а се во интерес на непречено спроведување
на наставата. Притоа на наставничкиот кадар му се овозможува
континуирана поддршка за извршување на секојдневните задача а
покрај тоа се организираат и обуки во зависност од потребите. 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 ги им
ги нуди платформата, со чијашто помош полесно ја организираат својата
наставна програма.
Како позначајни нови проекти започнати во 2014 год. се издвојуваат
„Модулот за електронски (онлајн) предавања“ и „Електронско тестирање“
чијашто завршна имплементација се очекува до крајот на годината или
почетокот на 2015 година.
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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XII. ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
Вовед
Основна цел на Центарот за обезбедување со квалитет е зачувување
на интересот на Универзитетот и општеството, за развој и одржување
на квалитетот и стандардите на високото образование, зголемување на
квалитетот на образованието кое го добиваат студентите, асистирање во
процесите на управување и подобрување на квалитетот на универзитетско
ниво, обезбедување подлоги и поддршка за интерната и екстерната
евалуација, обезбедување транспарентност и едноставност на процедурите
за евалуација на сите нивоа, информирање и едуцирање на студентите,
наставничкиот кадар, техничкиот персонал и сите заинтересирани
страни за важноста и потребата од развој и одржување на сопствена
култура на одржување на квалитетот, како и процесите и резултатите од
комплетирање на кое било ниво на високо образование.
Центарот за квалитет во соработка со Ректорската управа
разработува и имплементира форми и процедури со кои ќе се осигури дека
наставничкиот кадар вклучен во обуката на студентите е квалифициран и
компетентен за работата која ја извршува.
Центарот за обезбедување на квалитетот собира и анализира податоци
за внатрешна и надворешна евалуација на наставничкиот кадар и врши
мониторинг на имплементираните процедури со кои ќе се осигуруваат
неопходните компетенции на персоналот кој се регрутира или назначува.
Центарот за обезбедување на квалитетот развива и имплементира
програми за унапредување на наставните вештини и капацитети.
Центарот за обезбедување на квалитетот ги прибира, анализира и
користи релевантните информации за ефективно управување со студиските
програми и другите активности на Универзитетот. Тој се стреми да го
подобри и усоврши образованието што им го нуди Универзитетот на
своите студенти.
1. Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Центарот за обезбедување со квалитет во 2014 година функционираше
со следниов состав:
Бр.

Презиме и име

1

Проф. д-р Дејан Мираковски

2.

М-р Дијана Насева

Звање

декан на Машински факултет
референт во Центарот за обезбедување со
квалитет

2. Извештај за активностите на Центарот за обезбедување со
квалитет
Во периодот од 1 ноември 2013 до 1 ноември 2014 година, во
рамките на Центарот за обезбедување со квалитет се реализираа следниве
активности, според предвидената Програма за работа.

127

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Опис на активност

Временска рамка

екстерна евалуација на Универзитетот
прв и втор квартал од 2014 г.
(прва надзорна проверка)
екстерна евалуација на Универзитетот
трет и четврт квартал од 2014 г.
(втора надзорна проверка)
Активности со Оддел за софтвер
поддршка во процесот на анкетирање
со помош на е-индекс, финализирање
јуни 2014 г.
на анкетирањето и активностите за
прибирање на податоците

Изготвена е Анкета ОБ.12.13 со важност од 20.5.2014 г., во прилог:
Анкета за оцена на наставниците
Наставник:_________________________________________
Предмет:___________________________
Почитувани студенти,
Во рамки на вреднување на наставата на единиците на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, со помош на овој прашалник може да го оцените
своето задоволство од квалитетот на наставата на вашите наставници и
асистенти за секој предмет. Вашите искрени одговори може да укажат на
недостатоците и тешкотиите во наставата и да придонесат за подобрување
на нејзиниот квалитет. Ако некоја оцена не можете да ја дадете или не
е применлива за одреден наставник изберете го одговорот „не можам да
проценам“. Ве молиме, сите оцени да ги дадете со прецртување на полето
на избраниот одговор (пример Х ).
А. Општи податоци за студентот
1 Пол
Ваше присуство на наставата кај овој наставник
1 - ретко (до 30%);
2
2- повремено (30-70%); 3 - редовно (повеќе од
70%)
Каков беше Вашиот интерес за содржините
3 кои ги обработува предметот на почетокот од
наставата? 1 - мал; 2 - среден; 3 - голем
4 Која оценка во индексот Ви е најчеста?
5 Која оценка ја очекувате од овој предмет?
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Б. Оцена на наставникот за дадениот предмет
Според следната скала проценете во која мера наведеното тврдење
најдобро ја опишува работата на наставникот
воопшто не се согласувам
1 2 3
4
5
потполно се
согласувам
1
Јасно ги дефинира резултатите од учењето
и она што се очекува од студентите
Наставата е добро структурирана и
2 расположливото време е рационално
искористено
Јасно и разбирливо ја изложува
3
наставната содржина
Со употреба на различни наставни
материјали го подига квалитетот на
4
наставата (на пр. е-учење, однапред
подготвени материјали)
Методите, примерите и задачите
5 го олеснуваат постигнувањето на
резултатите од учењето
Поседува добри комуникациски вештини и
6
создава пријатна работна атмосфера
Мотивиран е за работа и совесно ги
7
извршува своите обврски
Со студентите се однесува коректно и со
8
почит
9 Наставата ја одржува редовно и навреме
Која оцена би ја дале за овој наставник во
10
целина?
1

2

3

4

5

не можам
да
проценам
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В. Коментари за работата на наставникот
Ве молиме да пишувате јасно и разбирливо!
В1 Што посебно Ви се допаѓаше во работата на наставникот за овој
предмет?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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В2 Што не Ви се допаѓаше во работата на наставникот за овој
предмет, односно што би предложиле со цел унапредување на квалитетот
на наставата?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Изготвено е Барање за издавање на Потврда по остварена евалуација
ОБ.12.14, со важност од 18.8.2014 г., во прилог:
До
Центар за обезбедување на квалитет
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
							
ПРЕДМЕТ: Барање за издавање на Потврда по остварена евалуација
Јас, ________________________________ (име и презиме), технички
секретар на __________________________ (единица), барам да ми се
издаде Потврда по остварена евалуација за наставникот ______________
__________________ (име и презиме) за потребата за избор во наставнонаучно звање.
							
_______________________
__________________________
(датум и место)			
(име, презиме и потпис)
		
Како сублимат се издаваа Потврда по остварена евалуација ОБ.12.12
со важност од 20.5.2014 г., во прилог:
Врз основа на член 125 од Законот за високото образование и член
6 од Правилникот за евалуацијата на наставниот процес на академскиот
кадар од страна на студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
Центарот за обезбедување на квалитет ја издава следнава
ПО Т В Р Д А
По остварената евалуација согласно со одредбите од Правилникот
за евалуацијата на наставниот процес на академскиот кадар од страна на
студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во периодот од
--------------до --------------, наставникот ------------------------------------------- (звање, име и презиме на наставникот), наставник на ------------------------------------ (единица на Универзитетот):
� има позитивна оценка од евалуацијата,
� нема позитивна оценка од евалуацијата.
Потврдата се издава за потребата за избор во наставно-научно звање
на наставникот.
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Центар за обезбедување на квалитет
Раководител,

___________________
(име, презиме и потпис)

Заклучок
Центарот за обезбедување со квалитет во текот на 2014 година
успешно ги извршуваше предвидените активности од планот за работа за
2014 година.
Во јули 2014 година е издаден Извештај за евалуација од тимот за
евалуација од EUA Institutional Evaluation Programme (IEP) и насоки што
треба да ги преземе во иднина, особено во рок од 12 месеци од финалниот
извештај.
Од јуни 2014 година до ноември 2014 се реализирани 31 анкета за
евалуација на наставнички кадар на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип во
соработка со е-индекс. Издадени се исто толку потврди за самоевалуација
кои се директно инволвирани во процесот на избор/реизбор на наставниците
при УГД.
Во иднина процесот на самоевалуација на наставничкиот кадар во
план е да се автоматизира и сите наставници тековно еднаш годишно да
подлежат на самоевалуација, со што би се олеснила постапката за избор/
реизбор на истите. Исто така, квартално ќе се подготвува Билтен за
евалуација на наставнички кадар, во кој ќе бидат изнесени позитивните
односно негативните коментари проследени во анкетата за оцена на
наставниците.
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ЦЕНТАРОТ ЗА МЕЃУУНИВЕЗИТЕТСКА СОРАБОТКА
Центарот за меѓууниверзитетска соработка при Универзитетот
„Гоце Делчев“ од Штип е активен во делот на воспоставување соработка
со други високообразовни и научни институции од земјава и oд странство,
организирање на мобилности на наставнички кадар и студенти и
посредување при истите, следење на проекти и проектни активности
на Универзитетот, посредување при ангажирање и/или организирање
на предавања од визитинг професори и менаџирање на програмите за
мобилност Еразмус, Еразмус + и Мевлана.
Раководител на Центарот за меѓууниверзитетска соработка е ректор
проф. д-р Саша Митрев, а референт во Центарот е м-р Маријана Кротева.
Во текот на 2014 година Центарот за меѓууниверзитетска соработка
активно работеше на навремено информирање за сите отворени конкурси
за студиски престои, кратки обуки и конференции во странство
и во земјава, ја следеше работата на проектите чии активности се
реализираат по единиците на Универзитетот, воспоставуваше контакти
со високообразовни институции за соработка во сферата на науката и
образованието, како и за мобилности во рамки на Еразмус + програмата,
организираше презентации за стипендии и асистираше на студентите
и вработените при изборот на најсоодветен конкурс за аплицирање или
пополнување на апликација.
Во делот од воспоставување на нова соработка, во текот на 2014 година
потпишана е меѓууниверзитетска соработка со следните институции:
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Софија, Бугарија, Технички
универзитет – Габрово, Бугарија, МАНУ, Чеченски педагошки институт
- Грузија, Универзитет Ломоносов, Русија, Електротехнички факултет Љубљана, Словенија, Универзитет Фоџа - Италија, Универзитет Ченгду
- Кина. Во текот на септември е доставена иницијатива за соработка
до првите 200 универзитети според Шангајската листа на рангирање.
Еразмус + соработка е потпишана со следните високообразовни
институции: Универзитет Грац, Австрија, Универзитет Копар, Словенија,
Универзитет Вилниус, Литванија, Универзитет Марибор, Словенија,
Стопанска академија Свиштов, Бугарија, Универзитет Талин, Естонија,
Универзитет Фоџа, Италија, Универзитет Ферара, Италија, Универзитет
Виго, Шпанија, Универзитет Љубљана, Словенија, Универзитет Острава,
Чешка, Универзитет Сплит, Хрватска, , Универзитет Елблаг, Полска,
Универзитет Плато, Турција, Универзитет Јауме 1, Шпанија, Универзитет
Осиек, Хрватска, Универзитет Гиресун, Турција, Универзитет во Алба
Јулија, Романија, Академија за безбедносни науки Талин, Естонија,
Намик Кемал Универзитет, Турција, Универзитет АГХ, Краков, Полска,
Универзитет Кастамону, Турција, Универзитет Прземисул, Полска,
Универзитет Пловдив, Бугарија, Универзитет Кошице, Словачка,
Универзитет Загреб, Хрватска, Универзитет Велика Горица, Хрватска и
Високошколски завод за физиотерапевти, Словенија.
Значаен дел од работата на Центарот за меѓууниверзитетска
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соработка за 2013/2014 година беа активностите во рамки на Еразмус и
Еразмус + програмата. Во таа насока се работеше на следното:
–– регистрирање на Универзитетот и изготвување на Еразмус +
апликација на национално ниво, за мобилности за студенти и три
места за мобилности за наставнички кадар;
–– координирање на активности за вкупно 28 Еразмус студенти за
академска 2013/2014 година: организирање на Еразмус средби и
информативни состаноци, изготвување на документација (апликација
и договор за учење), следење на студентите и логистичка помош за
време на Еразмус престојот, по нивното враќање преглед на доставена
документација за реализирани активности за време на Еразмус
престојот, признавање на стекнати активности и ЕКТС кредити во
соработка со продеканите на единиците, одржување на финална
Еразмус средба, учество во радиоемисија на „УГД ФМ“;
–– во рамки на Еразмус програмата учествуваа и тројца професори:
проф. д-р Зоран Десподов на Универзитет Острава, Чешка, проф.
д-р Ристе Темјановски на Универзитет Фоџа, Италија и асс. Дарко
Лазаров на Универзитет Јауме 1, Шпанија;
–– објавување на интерен повик за искажување иницијатива за учество
во Еразмус + програмата;
–– во текот на март, април и мај се организираа Инфо денови за Еразмус
+ програмата за сите студенти и вработени при Универзитетот, а
програмата беше презентирана и преку Универзитетското радио и
Универзитетски весник;
–– објавување Конкурс на УГД за Еразмус + програмата за академска
2014/2015 година, од пријавените кандидати на Конкурсот по
спроведеното интервју селектирани се 19 студенти и 3 професори;
–– во април се извршени потребни координации за партнерско
аплицирање во рамки на Еразмус + К2 акција за проект TOI TOI TOI;
–– во рамки на студентска мобилност од Еразмус + програмата во
октомври пристигнаа првите двајца студенти од странство од
Универзитет Љубљана, Словенија, кои еден семестар ќе имаат
мобилност на ФПТН при УГД, а изготвена е и документација за
наставнички кадар од Земјоделски факултет Карнобат, Бугарија, за
мобилност на Земјоделски факултет;
–– во рамки на Horizon 2020 програмата се извршени првични активности
во регистрирање на Универзитетот, изготвување на потребна
документација и назначување на LEAR лице.
Во текот на 2013/2014 година, следните визитинг професори беа
ангажирани на УГД:
–– проф. Кристин Витнабл од САД, ангажирана на Правниот факултет;
–– проф. Игор Егоров од Русија, ангажиран на Отсекот за ликовна
уметност
–– проф. Викторија Егорова од Русија, ангажирана на Отсекот за
ликовна уметност,
–– лектор Јуко Ватанабе, Јапонија, ангажирана на Филолошки факултет.
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Во организација на ЦМС и во координација со единиците при УГД
се одржани предавања за студентите од страна на следните визитинг
професори:
–– проф. д-р Грујица Вицо од Универзитет Источно Сараево, Босна
и Херцеговина, во рамки на билатералната соработка меѓу двете
институции одржа предавања за студентите од Земјоделски факултет;
–– проф. Дениз Инал во рамки на Мевлана програмата со Мехмет
Акиф Универзитет, Турција, одржа предавања за студентите на
Земјоделски факултет;
–– проф. Чумхур Ун во рамки на Мевлана програмата со Мехмет Акиф
Универзитет, Турција, одржа предавања за студентите на Филолошки
факултет;
–– проф. д-р Александар Николоски од Универзитет Мурдоч,
Австралија, одржа предавања за студентите на ФПТН.
Првично, визитинг професорите беа пречекани од страна на Центарот
за меѓууниверзитетска соработка и им беа понудени општи информации
за работата на УГД, градот Штип и Р. Македонија. Понатаму, се премина
кон работа за обезбедување на документација за нивниот сектор, при што
се соработуваше со:
–– МВР-Штип и Центар за вработување-Штип заради информирање
околу документи потребни за процедурата за издавање на работна
дозвола за странските професори;
–– МОН заради издавање на согласност за ангажирање на професорите.
Вршени се координации, преговори и писма покана за двајца Фулбрајт
специјалисти кои искажаа интерес за престој на Правен факултет при
УГД преку Фулбрајт програмата, и тоа проф. Вигел и проф. Адмире.
Од активности поврзани во склоп на Комисија за станови ги
споменувам: разгледување на станови и извештај за истите и наоѓање
на најсоодветно сместување за гостите-странци. Притоа, за странците
кои остануваат на УГД еден или два семестра е обезбедено приватно
сместување во Штип.
Од останатите тековни активности на Центарот за меѓууниверзитетска
соработка ги издвојувам следните:
–– контакти со студенти и вработени за можностите за студиски престој
во странство (најсоодветен за спрема нивните планови и потреби);
–– контакти со странски институции и професори од странство заради
потребни информации, организирање на научни собири, учество во
проекти, пополнување на обрасци, посета на единици при УГД;
–– контакти со странски студенти заинтересирани за студии на УГД;
–– тековно ажурирање на веб-страница на ЦМС во делот под конкурси
и партнер универзитети, како и работа на англиска верзија на вебстраницата за Еразмус + програмата.
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XIV. ИНФОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР
1. Вовед
Дејностите кои ги презеде ИТ центарот за 2014 година беа во правец на
подобрување на сервисите за електронска пошта, обновување на договори
за интернет сервиси и телефонија, набавка на нова опрема, обезбедување
на систем за пријава на проблеми и нивно решавање, како и подобрување
на надворешна мрежна оптичка инфраструктура помеѓу нов Ректорат
и Кампус 2. Стандардно со работата на Центарот беше обезбедената и
останата техничка поддршка на вработените и студентите во Штип, како и
на другите локации во рамките на можностите на Центарот.
Врз основа на Правилникот за работа на Центарот и според член 4,
раководителот на ИТ центарот поднесува Годишен извештај за работењето
заклучно со ноември 2014 година. Извештајот ги содржи следните
информации:
- организациона структура на Центарот;
- реализација на поставените цели според зацртаниот Годишен план;
2. Структура
Организационата единица ИТ центар е под директно раководство на
ректорот на Универзитетот.
Раководителот на ИТ центарот ја носи одговорноста за организирање,
следење и оценување на внатрешните работи и обврски.
Центарот е поделен на три сектори:
Раководител на ИТ центар - Гоце Богатинов
1. Сектор за мрежна администрација
- помлад мрежен администратор - Горан Петров;
- помлад мрежен администратор - Тодор Чекеровски.
2. Сектор за системска администрација
- виш ИТ администратор за системска администрација - Јордан
Тиквешански;
- помлад систем-администратор - Александар Насков;
- помлад систем-администратор - Влатко Јовановски.
3. Сектор за средства и техничка поддршка
- виш ИТ администратор за средства и техничка поддршка - Гоце
Богатинов;
- ИТ техничар - Зоран Тиквешански;
- референт за средства и техничка поддршка - Наташа Фенева.
1.1. Сектор за мрежна администрација
Во продолжение следуваат активностите кои се реализираа:
- Изготвен и реализиран план и спецификација за втора (редундантна)
оптичка патека од зграда нов Ректорат до Кампус 2.
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Поради единичната оптичка врска од стар до нов Ректорат и поради
честите проблеми на кинење на истата врска од страна на Општина Штип
во коритото на река Отиња се постави барање за втора оптичка патека со
која новата управна зграда ќе биде постојано поврзаната на мрежата на
Универзитетот и ќе нема прекини во работата. Поврзувањето со Кампус 2
се покажа како најоптимално решение и поради условите кои се појавија
со правењето на пешачката патека која се протега од задната страна
на Исарот. Спецификацијата и планот за поврзување беше предмет на
јавна набавка која се реализира со предвиден буџет од 750.000 денари од
изведувачот Марсис Дата од Скопје.
Поставен е кабел со 12 оптички влакна кој е пуштен во функција, а
новиот Ректорат е обезбеден со 3 оптички врски.
-

Прекини на оптички патеки
Во текот на годината имаше повеќе прекини на оптичките патеки
во сопственост на УДГ предизвикани од правни лица. Сите повреди се
евидентирани со интерни записници и со потврди од СВР-Штип.
Најмногу прекини се случија во коритото на река Отиња каде што
се изведуваа градежни работи околу уредувањето на коритото од страна
на Општина Штип. Поради овие прекини беше извршена воздушна
дислокација на оптичкиот кабел од коритото на потегот од градско
собрание до мост кај црквата „Свети Никола“. Оптичкиот кабел од стар до
нов Ректорат е привремено поставен по столбовите за осветлување додека
не се завршат градежните работи на споменатиот потег.
Покрај тоа што повредите се санирани, ова имаше и финансиски
последици за Универзитетот, бидејќи една повреда на кабел со 24 оптички
влакна се движи до 500 – 1.000 евра.
-

Изведба на компјутерска мрежа
Завршни изведби на компјутерски мрежи се реализираа во Ликовната
академија и во новиот Ректорат.
Објектите се оспособени да функционираат со потребните мрежни
сервиси.
Како стандардни активности на овој сектор се и одржувањето и
конфигурирањето на постојната и новонабавената активната мрежна
опрема.
- учество во Комисија за реализација на јавен оглас за одржување на
оптика со буџет од 10.000 евра; постапката е сѐ уште во тек.
1.2. Сектор за системска администрација
Одржувањето на целата системска инфраструктура по кампусите и
на дата центарот беше главна цел на овој сектор.
На почетокот од годината се обновија договорите за следните сервиси:
- телефонија, преку јавна набавка обновен е сервисот со нов двогодишен
договор со Неотел;
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-

интернет линкови, два линка со брзина од 100 Mbps со двегодишен
договор од два оператори Неотел и Телесмарт;
меѓуградски линкови со различна симетрична брзина на двегодишен
договор со оператор Неотел;
кампус лиценци – Мајкрософт со рамковен договор во времетраење
од 3 години со Интек системи.

Проекти и нови сервиси:
Пуштен е систем за пријава и решавање на проблеми за вработени.
System Center Service Manager 2012 е избраната софтверската
платформа која ги задоволува потребите за центрите кои располагаат
со опрема и магацин.
- Проекти
Завршен е проектот за миграција на електронските сандачиња на
вработените на Microsoft Office 365. Со ова сите корисници на службената
пошта на Универзитетот (студентите, администрацијата и наставничкиот
кадар) добија поголем мејл простор (50 ГБ), како и можност за користење
на OneDrive Pro како клауд простор решение (1 ТБ). Миграцијата започна
во декември 2013 г., а заврши во февруари 2014 г. При миграцијата не се
изгубени стари електронски пораки и се олеснија постоечки системски
ресурси на Универзитетот.
Во текот на годината извршена е посета на неколку настани и
семинари за стручно усовршување.
-

1.3. Сектор за средства и техничка поддршка
Секторот ги спроведување следните активности:
- распределба и задолжување на постојна и нова опрема;
- администрирање на систем за евиденција на работно време во што
спаѓа одржување на хардверските уреди за читање на картичките
и работа со апликацијата за собирање на настани, креирање и
доставување на извештаи за вработени до одделот за човечки ресурси;
- инсталација на дополнителни контролори и софтвер за евиденција на
присутност на студенти;
- техничка поддршка;
- архивско работење и одржување на магацин;
- учество во комисија за реализирање на јавен оглас за одржување и
сервис на печатачи (мала набавка);
- учество во комисија за реализирање на јавен оглас за одржување на
Xerox Docushare (мала набавка).
Заклучок
Поради смалениот буџет за ИТ активности во тековната година
работата на Центарот беше насочена кон одржување и сервисирање на
веќе постојната техника и инфраструктура.
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XV. УНИВЕРЗИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА
		
ВОВЕД
Универзитетската библиотека претставува место каде што се врши
прием на библиотечниот материјал, се прави стручна обработка (комплетна
рачна и компјутерска), па така обработениот библиотечен материјал се
дистрибуира до библиотеките на единиците на Универзитетот. Воедно, таа
е и координатор на работата и активноста на библиотеките на единиците
при УГД.
Универзитетската библиотека врши зголемување на фондот на книги,
преку набавка на нови наслови и публикации од земјава и од странство.
Еден од факторите за успешно одвивање на библиотечната дејност
е библиотеката да води библиотечна статистика според позитивните
законски прописи. Нашата библиотека ја води таа евиденција и
статистика, која се состои од: евидентирање на библиотечниот фонд и
услуги, евидентирање на уписот на корисниците, изработка на листи за
дневно и месечно следење на користењето на библиотечните услуги и сл.
На крајот, врз основа на сето ова, се изготвуваат статистички извештаи.
Исто како и досега, новодобиените книги најнапред се евидентираат,
т.е. архивираат во Деловодна книга, а за книгите кои се набавени со
фактура се
изготвуваат сметководствени пресметки поединечно за
секоја книга.
Потоа на секој влезен или излезен документ се врши архивирање (а
доколку нема список на книги се прави записник), потоа се врши скенирање
и нивно внесување во компјутерската програма Suscriptor.
Понатаму, се врши техничка и стручна обработка (каталогизација
на библиотечниот материјал) според најновите меѓународни стандарди за
библиотечно работење (UNIMARK). Обработката се состои од техничка,
рачна обработка – најпрво се врши потпечатување и инвентарирање на
секоја публикација, а потоа следува евидентирање на секоја публикација
во инвентарна книга за секоја единица (факултет) поединечно. Потоа
се врши каталогизирање на публикацијата по универзална децимална
класификација (УДК) односно по научни области, а по ова следи обработка
и средување на податоците потребни од инвентарни книги.
Потоа се врши компјутерска обработка во библиотечната оперативна
програма Facit.
Во текот на годината се вршеше и прием и средување на вратени
задолженија по налози по факултети.
Врз основа на извадените податоци од библиотечната евиденција
(35 инвентарни книги) на Универзитетската библиотека изработена е
статистичка табела за бројот на обработени книги по единиците на УГД.
На крајот од годината се врши преглед и проверка на секој внесен
предмет со одделните акти во програмата за архивско работење и се врши
разведување на секој акт.
На крајот од годината, исто така, се изработуваат годишни прегледи
и тоа: Преглед на вкупниот број обработени книги за 2014 година,
Преглед на податоците за добиени и обработени книги за 2014 година во
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библиотеките по факултети, Преглед на бројот на зачленети и услужени
корисници во библиотеките на факултетите за 2014 година и Записник
за состојбата на фондот на книги во Универзитетската библиотека врз
основа на библиотечната евиденција. Потоа беше изработен Годишен
извештај за работата на Универзитетската библиотека при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип за 2014 година.
Во Централната библиотека се даваа информации на студенти,
професори и асистенти во библиотеката во врска со расположливата
литература во библиотеката.
СТРУКТУРА
(РАКОВОДИТЕЛ И ВРАБОТЕНИ)
Во Универзитетската библиотека работат: Цвета Димитриева, Мима
Костова, Александар Донски, Љуба Миланова, Јасминка Соколовска и
Роза Јованова. Во текот на јуни 2014 г. на работното место библиотекар,
во библиотеката на Кампус 4, е распоредена Мартина Николовска. Исто
така, во Универзитетската библиотека работат волонтерите Марија
Причкова-Митева и Дејан Иванов. Од февруари 2014 г. до февруари 2015
г. Александар Донски е ослободен од работните задачи како библиотекар,
поради тоа што е поставен за главен и одговорен уредник на Монографијата
на УГД.
Од страна на раководителката Цвета Димитриева секој месец е
изготвувано мислење за работата на овие двајца волонтери.
ЗАКЛУЧОК
Во текот на 2014 година во Универзитетската библиотека при УГД
се реализирани низа активности, кои ќе ги наброиме во продолжение.
Технички и стручно обработени книги
Во 2014 година во Универзитетската библиотека вкупно се добиени
и комплетно технички и стручно обработени 9.394 книги од кои 2.476
уникати и 6.918 дупликати.					
Во вкупниот број обработени книги влегуваат: 7.715 домашни книги
(од кои 1.346 уникати и 6.369 дупликати) и 1.679 странски книги (1.130
уникати и 549 дупликати). Од вкупно обработените странски книги: 1.580
книги се на турски јазик, 21 на англиски јазик и 78 на италијански јазик.
Преглед на вкупниот број обработени книги за 2014 година
Вкупно
Уникат
Дупликат

Вкупно
9.394
2.476
6.918

Домашни
7.715
1.346
6.369

Странски
1.679
1.130
549

По извршената обработка на библиотечниот материјал беа изготвени
задолженија за секоја библиотека на факултетите (14 единици) кои
заедно со обработените книги беа доставени до нив. Во тие новодобиени
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книги влегуваат книги кои се добиени врз основа на подарокот од
Владата на Република Македонија од проектот „Превод на 1.000 книги
од најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на
правото во Франција и Германија“; потоа книги набавени по фактури,
подароци од Министерството за култура, донација од Турскиот културен
центар „Јунус Емре” и Турската амбасада, книги донација од Италијанска
амбасада, подароци од професори и други автори.
Компјутерски обработени книги
Вкупно обработениот библиотечен материјал компјутерски во
библиотечната оперативна програма Facit во 2014 година изнесува 13.812
книги од кои 3.149 уникати и 10.663 дупликати.
Активности во библиотеките по факултетите
Вработените од библиотеката учествуваа и во организирање
и распределување на комплетно обработените книги по факултети
со соодветни задолженија. Се изврши средување и подредување на
обработените книги на рафтовите во Централна библиотека, во
библиотеката на Кампус 2 и библиотеката на Кампус 4. Воедно се изврши
и класифицирање и подредување на книгите по научни области, односно
по универзална децимална класификација.
Примарна цел на Универзитетската библиотека е давање библиотечни
услуги со расположливиот книжен фонд на студентите од прв и втор
циклус на студии, на наставниот кадар и на останатите вработени.
Библиотеката во Кампус 4, покрај библиотечните услуги,
обезбедуваше и користење на читалната од страна на студентите
и професорите за одржување часови, полагање испити и други
активности.
Врз основа на библиотечната евиденција во Кампус 2, вкупниот број
на услужени корисници во 2014 година изнесува 2.664. Од нив бројот
на студенти кои користеле библиотечна услуга изнесува 1.450, додека
бројот на наставниот кадар кои користеле библиотечни услуги е 694.
Библиотечни услуги користеле и студентите на постдипломски студии чиј
број изнесува 315, додека останатите вработени се 205.
Во Кампус 4 библиотечна услуга користеле 2.057 корисници.
Библиотечни услуги се давани и на останатите факултети од страна на
техничките секретари. Бројот на зачленети и услужени корисници по
факултети е даден во посебен преглед кој го приложуваме на крајот на
овој извештај.
Активности за дистрибуција на книги по единиците на УГД и
ревизија на библиотечниот фонд
Во 2014 година се продолжи со активностите за дистрибуција на
обработените книги по единиците на УГД.
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Најпрво се изработуваа задолженија на обработените книги по
факултети, а потоа се вршеше нивно архивирање и копирање.
Потоа следуваше пребројување на книгите по задолженија и
препраќање на обработените книги до единиците на УГД, т.е. нивните
библиотеки. По приемот на книгите се вршеше прием на потпишани
задолженија од обработени книги од факултетите и нивно средување по
документите.
Од Централната библиотека се изврши доставување книги
(пренесување на избројаните книги од третиот кат до возилото) до:
Факултет за туризам и бизнис логистика, Филолошки факултет и Правен
факултет (855 книги за трите факултети) и Факултет за природни и
технички науки 30 книги. Пред доставувањето на овие книги се пристапи
кон отворање на секоја книга и преглед по инвентарен број и наслов и нивна
проверка по задолженија, а потоа и по инвентарна книга. Беше изготвен
записник и извршено е примопредавање на обработени 2.437 книги
(добиени од Битола) на Земјоделски факултет во Салата за состаноци.
Од библиотеката на Кампус 2 вез основа на направен записник за
примопредавање се изврши пребројување и доставување на 495 книги на
француски јазик од стариот фонд од Педагошки факултет за библиотеката
на Филолошки факултет. Се изврши пребројување, преместување и
доставување на 3.000 книги од преводот на Владата на РМ од библиотеката
на Кампус 2 во библиотеката на Факултетот за образовни науки на новата
локација.
Од библиотеката во Кампус 4 се изврши пребројување, преместување
и доставување на 9.382 книги до соодветните единици на УГД. Воедно,
извршено е пренесување и подредување на 3.346 обработени книги, кои
треба да бидат дистрибуирани.
Во текот на 2014 година се изврши ревизија на библиотечниот
материјал односно преглед и проверка на обработените книги по инвентарни
книги за библиотеката на Економски факултет и нивно сложување по
инвентарна книга. Се изврши и сложување на библиотечната евиденција
од инвентарни книги со компјутерската евиденција. Исто така беа извадени
од класерите и беа копирани задолженија на книги кои беа доставени на
задолженото лице на библиотеката. На Економски факултет се изврши
пренесување, пребројување и средување на книгите од библиотечен фонд
според наслови во нова просторија на рафтови. Беше направен список на
средените книги по наслови и по број.
На Факултетот за образовни науки во библиотеката се изврши
попис на библиотечниот материјал и презадолжување на друго лице.
За таа цел, пред спроведување на пописот на библиотечниот материјал
беше извршена потребната подготовка за пописот која се состоеше од
сложување на задолженијата на книги со кои е задолжена библиотеката
(според наслови, инвентарни броеви, датуми, материјално и финансиски)
со инвентарните книги. Исто така се направи сложување на обработените
и доставени книги од инвентарна книга на Факултетот за образовни науки
со компјутерскапрограма Facit.			
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Беше извршена проверка, средување и сложување на документите
за обработените и доставени книги по одделните налози по наслови и
инвентарни броеви со инвентарна книга за Факултетот за медицински
науки. Воедно се направи сложување на обработените и доставени книги
од инвентарната книга со компјутерска програма Facit по инвентарен
број и сигнатура. Се направи средување, класифицирање на книгите по
наслови и области во библиотеката на Факултетот за медицински науки,
како и изготвување на електронски список на книги по локација по
рафтовите.
Беше реализирано и вадење на задолженија за Правен факултет
Факултетот за туризам и бизнис логистика од класер и беше извршено
и сложување по инвентарни книги. Воедно се изврши сложување на
инвентарните книги со електронската евиденција на обработени и
доставени книги за овие два факултета, копирање на документите со кои
се задолжени лицата и нивно доставување. Исто така се изврши ревизија,
т.е. сложување на документите по задолженија на книги со инвентарна
книга за библиотеката на Земјоделски факултет, а воедно и сложување на
инвентарните книги на Земјоделски факултет со компјутерска програма
Facit. Беше направено вадење на задолженијата и за Ректорат и Наставен
центар Струмица, и нивно сложување со инвентарна книга.
Во текот на 2014 година беше извршена компјутерска обработка
на записи на книги по микролокација за Факултетот за туризам и бизнис
логистика и Наставен центар Струмица и сложување со инвентарна
книга. Воедно се изготви преглед (материјално и финансиски) по микро и
макро локација за обработените книги и сложените задолженија на книги
скенирани беа препратени по електронска пошта до задолжените лица.
Во библиотеката на Кампус 2 беше направено приготвување и
испраќање на трудови од “Geologica Macedonika” од бр. 1 до 10 за
објавување на веб-страницата, како и испраќање на списанието “Geologica
Macedonica”. Од Централната библиотека се изврши носење на обработени
книги до стариот Ректорат за праќање за Правен факултет. Исто така се
земаа документи од стариот Ректорат и се носеа документи во стариот
Ректорат за праќање. Се изврши прием на магистерски трудови, нивно
распоредување, подредување и класирање на рафтовите. Се направи
пресметка на земени книги од библиотеката на Електотехнички факултет
и Машински факултет, список на книгите, комплетирање на документи,
копирање, архивирање и нивно доставување.
Реализирани работни посети
Во текот на 2014 година, од страна на раководителката и вработените
во Универзитетската библиотека беа реализирани работни посети
на библиотеките во останатите единици на УГД и тоа на: Факултет за
образовни науки, Економски факултетот, Факултетот за медицински
науки, Земјоделски факултет, Филолошки факултет и други. За време
на овие работни посети беше реализирано запознавање и организирање
на работата во врска со средување на книгите на лицата задолжени за

142

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

библиотечно работење, како и со процедурата и работата во врска со
зачленување на членови во библиотеката како и издавање на книгите.
Освен ова, и лицата задолжени за библиотечно работење по
факултетите остварија посети на Централната универзитетска библиотека
за време на кои исто така се водеа разговори околу нивната работа во
библиотеката, а информации околу нивната работа се разменуваа и по
е-пошта и преку телефонски разговори.
Во 2014 година, вработените од Универзитетската библиотека
го посетија Седмиот саем на книгата што се одржува секоја година во
НУБ „Гоце Делчев“ во Штип. Исто така (по покана на организаторите)
вработени од Универзитетската библиотека присуствуваа и на промоции
на книги што се одржаа во НУБ „Гоце Делчев“ - Штип и на други локации.
Меѓу другите, беше реализирано присуство на промоции на книгите:
„Мојот од во плурализмот од 1990 до 2003“ од Ѓорѓи Наумов, на книгата
„Типарти“ од Тодор Басотов во Национална установа Библиотека „Гоце
Делчев“ - Штип и други.
Вработените од Универзитетската библиотека присуствуваа на
обука на Факултетот за образовни науки во врска со обука на вработените
за безбедност и здравје при работа во рамки на проектот „Зајакнување на
капацитетите на УГД за безбедност и здравје при работа“.
Во библиотеката на Кампус 4 беше одржано предавање на италијански
режисер пред студентите по италијански јазик.
Останати активности
Во текот на 2014 година вработените во Универзитетската библиотека
континуирано одржуваа работни состаноци во врска со тековните работни
активности во библиотеката. На крајот од годината беше направен попис
на основните средства по микро и макро локација, како и попис на ситниот
инвентар во библиотеката, при што беше изготвен записник за извршениот
попис. Се изврши собирање, анализа и сложување на библиотечната
евиденција по одделните локации (по инвентарни книги за библиотеките
по факултети) на целокупниот библиотечен фонд за тековната година,
сложување со сметководствената евиденција и изработка на финален
записник. 		
Беше направена класификација на добиените и обработени книги од
проектот на Владата на РМ и беше изработен список на обработените
книги по научни области (универзална децимална класификација). Исто
така се изготви список на обработени книги од областа на хуманистичките
науки по наслови и автори со кои располага Универзитетската библиотека
при УГД.
Беше организирано собирање на книги и списанија од библиотеките
на УГД. Се изврши колекционирање, пакување на книгите и списанијата
од Централна библиотека, Факултет за природни и технички науки,
Педагошки факултет, Земјоделски факултет и Филолошки факултет
и препраќање на собраните книги како донација до Охридската
архиепископија во Тетово при Македонската православна црква.
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Во 2014 година по барање на Државниот завод за статистика - Штип
беше изготвен и доставен Статистички извештај за библиотеките-2013
за Универзитетската библиотека. За таа цел беа изготвени прегледи од
собраните податоци по факултети со бараните податоци за статистичкиот
извештај.
Се направи изготвување на работи кои треба да се дополнат во врска
со податоци од обработени книги во програмата Facit и нивно доставување
до раководителот на ИТ секторот.
Од страна на раководителката на Универзитетската библиотека е
направена анализа на сметководствените картици на основни средства за
книжени и платени книги.
Универзитетската библиотека во 2014 година соработуваше со НУБ
„Гоце Делчев“ - Штип и НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје.
Во 2014 година во Универзитетската библиотека пристигнаа нови
книги, како набавени, така и подарок од Владата на Република Македонија,
на кои интензивно се работеше и сѐ уште се работи. Оваа година добивме
и книги како донација од Министерството за култура, како и магистерски
и специјалистички трудови на студенти од втор циклус студии. Вработени
во Универзитетската библиотека помагаа во истоварот на ново добиените
книги од донациите.			
Активност на Универзитетската
библиотека претставуваше и постојаното потсетување (телефонски и
преку е-маил пораки) до факултетите за ненавременото доставување на
истите во библиотеката, како и континуираното соочување со проблеми
во однос на дистрибуирањето на веќе обработените книги до матичните
факултети и доставувањето на необработените книги до нашите
простории и други тековни активности во согласност со правилникот на
Универзитетската библиотека.
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Преглед на податоците за добиени и обработени книги за 2014 година во
библиотеките по факултети
Добиени и обработени книги во Универзитетската библиотека при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за 2014 година по факултети
Вкупен
Ред.
Организациона единица
број на
Наслови
број
книги
1. Ректорат
200
100
2. Правен факултет
1440
83
3. Централна библиотека
206
78
4. Земјоделски факултет
1081
101
5. Филолошки факултет
2382
1365
6. Факултет за природни и технички науки
925
79
7. Факултет за образовни науки
233
45
8. Факултет за туризам и бизнис логистика
284
79
9, Наставен центар Струмица
136
98
10. Факултет за медицински науки
706
78
11. Машински факултет
263
77
12. Институт за историја и археологија
/
/
13. Технолошко-технички факултет
393
98
14. Електротехнички факултет
215
79
15. Факултет за информатика
349
95
16. Економски факултет
581
21
17. Факултет за музичка уметност
/
/
18. Вкупно
9394
2476

Преглед на бројот на зачленети и услужени корисници во библиотеките
на факултетите за 2014 година

Вкупно зачленети и услужени корисници во библиотеките по факултети
при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип за 2014 година
Организациона единица
Факултет за природни и
технички науки
Кампус 2 Земјоделски факултет
Технолошко-технички
факултет
Електротехнички
Машински факултет

Нови
Вкупно
Вкупно
зачленети зачленети услужени
во 2014 г.
во 2014 г.
60

500
68

2664

7
11
4

12
4
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Филолошки факултет
Правен факултет
Кампус 4
Факултет за туризам и бизнис
логистика
Факултет за информатика
Економски факултет - Центар
за кариера
Техничко-технолошки
факултет
Машински факултет
Правен факултет
Електротехнички факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Факултет за туризам и бизнис
логистика
Наставен центар Струмица
Факултет за образовни науки
Вкупно

146

69
51

383
138

5

45

34

234

2057
263

54

75

46

27

120
104
/
55
13

51
320
/
144
13

/

/

20

200

1598

5994

29

180

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

XVI. ОДДЕЛОТ ЗА КАРИЕРА И КЛУБ АЛУМНИ
Вовед
Основна цел на Одделот за кариера и клуб алумни е да помогне на
студентите да постават, планираат и постигнат цели на кариерен план.
Да одговори на барањата на работодавачите и истовремено да биде мост
помеѓу пазарот на трудот во Р.Македонија и Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип.
Цели на Одделот за кариера и клуб алумни:
–– реализирање на партнерство со студентите и работодавачите;
–– зголемување на бројот на студентите кои успешно ќе се реализираат
на пазарот на трудот со помош на услугите на Одделот за кариера и
клуб алумни;
–– да се излезе во пресрет на барањата на бизнис секторот за
висококвалификувани кадри од областа на економијата.
Помеѓу услугите што Одделот за кариера и клуб алумни ги нуди на
студентите се: обука по стратегии за барање работа и стажирање, обука
и помош при пишување на автобиографија, мотивациско писмо и други
документи потребни при кандидирање за работа или стаж, информација
и обука за интервју за работа и очекувањата на работодавачите за време
на интервјуто, обука по комуникациски вештини, помош при избор на
додипломски и магистерски програми.
Одделот за кариера и клуб алумни има сопствена ресурсна библиотека
како од печатени така и од материјали во електронска форма во која
студентите можат да најдат материјали т.е. литература поврзана со нивниот
кариерен развој. Исто така, Одделот за кариера и клуб алумни поседува
компјутерска опрема која ќе им биде на располагање на студентите за
изготвување на документи/пробни документи за кандидирање на работа
или стаж, достап до интернет ресурси во соодветната област, достап до
литература и материјали кои се во електронска форма итн.
Одделот за кариера и клуб алумни ги одржува врските помеѓу
Универзитетот и бизнис секторот и целосно го администрира
организирањето и спроведувањето на програми за студентска пракса.
Работодавачите го користат Одделот за кариера и клуб алумни за
објавување на слободни места за практична.
Одделот за кариера и клуб алумни е место каде работодавачите
можат да разгледаат автобиографии, да добијат информации за студенти
од соодветни учебни програми, да остварат интервјуа за работа или
студентска пракса итн.
Функции на Одделот за кариера и клуб алумни
Одделот за кариера и клуб алумни е неразделен дел од современото
образование и е еден од основните стимули за надминување на бариерите
во комуникацијата помеѓу бизнис секторот, универзитетската средина и
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студентите. Освен улогата која Одделот за кариера и клуб алумни ја има
како што е професионалното ориентирање и подготовката на студентите,
една од основните негови функции е создавањето на ефективно партнерство
со работодавачите преку потпомагање во процесите на избор на студенти
на позиции за стаж и работни места.
Од неговото основање, Одделот за кариера и клуб алумни, во
континуитет успешно ги извршува своите активности и обврски како
придонес во целокупното функционирање на Универзитетот.
1. Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Одделот за кариера и клуб алумни во 2014 година функционираше
во состав:
Бр.
1
2.
3.

Презиме и име

Проф. д-р Блажо Боев
М-р Борјан Ѓоргиев
Душан Миланов

Звање

проректор за наука
референт во Одделот за кариера и клуб алумни
референт во Одделот за кариера и клуб алумни

2. Извештај за активностите на Одделот за кариера и клуб алумни
Во периодот од 1 ноември 2013 до 1 ноември 2014 година, во рамките
на Одделот за кариера и клуб алумни се реализираа голем број активности,
според предвидената програма за работа. Во континуитет е даден преглед
на реализираните редовни и вонредни активности од страна на Одделот за
кариера и клуб алумни.
Секојдневните активности кои се извршувани во Одделот за кариера
и клуб алумни во периодот од ноември 2013 до ноември 2014 година
вклучуваат, но не се лимитирани на:
–– контакти и средби со организации/компании за организирање на
практична настава на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“;
–– склучување на договори со организации/компании за реализирање на
практична настава на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“;
–– изготвување на документи потребни за реализирање на практична
настава на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“;
–– ажурирање на базата на податоци/електронска архива на склучените
договори и студентите упатени на реализирање на практична настава;
–– решавање на проблеми на студенти во врска со документи и
подготвување на истите за реализација на практична настава или
барање работа;
–– прием, селектирање и обработка на документи;
–– популаризирање на студентската пракса и мотивирање на студентите
за учество во истата;
–– канализиран и брз достап до информации и објави;
–– организирање на семинари и презентации на фирми;
–– професионално ориентирање и пракса на студентите;
–– актуализирање и ажурирање на информациите во базата на податоци,
како на веб-страницата така и на интерната база на податоци;
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–– информирање на дипломираните студенти за отворени конкурси,
слободни работни места, како и други соопштенија во врска со
нивната професионална реализација и развој на кариера;
–– обука на студенти за работа со CMS (Content Management Systems) и
архивско работење со бази на податоци;
–– работа со библиотечен фонд на Одделот за кариера и клуб алумни со
10.477 изданија;
–– работа со студенти и консултирање на истите за користење на
литература од библиотечниот фонд на Одделот за кариера и клуб
алумни;
–– поддршка и комуникација со студенти и вработени од останатите
наставни центри;
–– администрација на повици;
–– телефонска и електронска поддршка.
Одделот за кариера и клуб алумни ги евидентира сите активности.
Во периодот се реализирани и евидентирани следните активности на
вработените во Одделот за кариера и клуб алумни:
–– склучени договори со организации/компании: 1.195;
–– издадени документи за практична настава: 4.393;
–– примени и испратени пораки преку е-пошта: 1.646 (850/796);
–– архивирани документи: 5.588.
Табела 1. Реализирани документи/активности во периодот од
1.11.2013 до 1.11.2014 год.
Склучени договори со организации/компании
Упатени студенти на реализирање на практична
настава
Вкупно реализирани документи:

Период
1.11.2013 – 1.11.2014
1,195
4,393
5,588

Во табела 2 е даден преглед на бројот и називот на единици на
Универзитетот чии студенти реализирале пракса како дел од образовниот
и наставниот процес, од сите 13 факултети во рамките на Универзитетот
„Гоце Делчев“.
Табела 2. * Број и назив на единици на Универзитетот чии студенти
реализирале пракса
Назив на институцијата
1

Факултет за музичка уметност

2

Факултет за туризам и бизнис логистика
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3

Факултет за образовни науки

4

Факултет за медицински науки

5

Земјоделски факултет

6

Електротехнички факултет

7

Технолошко-технички факултет

8

Факултет за природни и технички науки

9

Економски факултет

10

Филолошки факултет

11

Правен факултет

12

Факултет за информатика

13

Машински факултет

Заклучок
Одделот за кариера и клуб алумни во 2014 година навремено,
континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности,
со што придонесува за долгорочни ефекти во делот на поддршка и
спроведување на образовните и наставните процеси.
Соработката со организациите/компаниите редовно се следи и
надградува и се одржува постојана комуникација со истите, е во интерес
на непречено успешно спроведување практичната настава и промоција
на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“. Притоа на студентите
им се овозможува континуирана поддршка за кариерен развој, а покрај
тоа се организираат и обуки во зависност од потребите. Од податоците
во извештајот можеме да заклучиме дека бројот на склучени договори
и реализирана пракса на студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“
постојано се зголемува, а паралелно со нив расте и бројот на склучени
соработки со организации/компании каде што истите ја реализираат
практичната настава.
Како позначајни нови активности планирани за 2014 година се
издвојуваат посетата на компании од технолошки индустриски развојни
зони и склучување на договори за соработка со истите, како и организирање
на различни видови на обуки со кои би се помогнало на студентите за
развој на соодветни вештини кои би помогнале во нивниот понатамошен
кариерен развој.
Исто така, значајно е да се истакне дека Одделот за кариера и
клуб алумни воедно им дава поддршка и помош на останати единици на
Универзитетот за реализирање на истражувања во доменот и областа која
е покрива истиот.

150

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ
ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ВО ШТИП
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1. Вовед
Целта на основањето на Економскиот факултет е да обезбеди
темелно теоретско образование во подрачјата на: здравствен менаџмент
како интердисциплинарна студиска насока, од областа на финансиски
менаџмент, банкарство, финансии и осигурување, сметководство, финансии
и ревизија, од областа на маркетингот, менаџмент и претприемништво и
од областа на меѓународна економија.
На Економскиот факултет постојат четири катедри, и тоа:
- Катедра за финансии;
- Катедра за економија,
- Катедра за бизнис менаџмент;
- Катедра за сметководство и ревизија.
Катедрата за финансии со сегментите монетарни финансии, јавни
финансии, меѓународни финансии, финансиски институции и пазари,
хартии од вредност и портфолио менаџмент, банкарство и осигурување,
насочена е кон внимателно извлекување на сѐ посложените предизвици на
глобализацијата која е наша современост. Во согласност со тоа, наставните
планови и програми на наведените дисциплини се компатибилни со тие во
Европската унија и во САД.
Мисијата на Економскиот факултет се состои во континуирано
образование на високостручен кадар способен компетентно да решава
проблеми, да им излегува во пресрет на предизвиците на новиот милениум
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и да ја зајакнува конкурентноста на претпријатијата на европско и
меѓународно ниво преку висококвалитетни програми од бизнис и
економија.
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 2013/2014 година Економскиот факултет согласно со
објавениот конкурс за упис на нови студенти покрај четирите дисперзирани
паралелки во Струмица, Радовиш, Штип, Кочани се отвори и дипсерзирана
паралелка во Скопје со студиската програма банкарство, финансии и
осигурување. Оваа година по трет пат се врши упис во дисперзираните
паралалки во Кочани и Радовиш, и покрај податоците од претходните
академски 2012/2013 и 2013/2014 години, говорат за нагласено слаб
интерес за студирање во овие градови. Но, и покрај тоа, својот натамошен
развиток Економскиот факултет континуирано ќе ја проширува и
збогатува својата дејност на подрачјето на наставно-образовниот процес,
научно-истражувачката работа, апликативната и издавачката активност.
Постојани се напорите на факултетот за подобрување на материјалнотехничката 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.
2. Организација на Економски факултет-Штип
2.1. Структура
На Економскиот факултет се вработени вкупно 15 наставници од
кои: 2 редовни професори, тројца вонредни професори и 10 доценти; 2
соработници, техничка секретарка (1), 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,
–– Деканска управа,
–– Декан,
–– Катедри.

154

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

2.2.Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет го сочинуваат наставниците во редовен
работен однос кои вкупно се дванаесет и по еден претставник од
соработничкиот кадар и од студентите. Во изминатата година Наставнонаучниот совет одржа вкупно ... седници. Во наведениот период Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев” Штип третираше прашања од повеќе области на делувањето и
функционирањето на Факултетот, во најголем дел од наставното подрачје
и обезбедување на потребните услови за непречено и квалитетно одвивање
на наставата.
2.3. Катедри: на Економски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
- Штип има вкупно четири катедри:
1. Катедра за финансии;
2. Катедра за економија,
3. Катедра за бизнис менаџмент;
4. Катедра за сметководство и ревизија.
3. Просторни услови на Економскиот факултет-Штип
Дејноста Економскиот факултет -Штип ја врши во задоволителни
просторни услови. Поседува две предавални со 120 седишта. Две
предавални со 90 седишта, една предавална со вкупно 60 седишта и 3
предавални со 45 седишта.
За држење на 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 Електотехнички
факултет со четири студиски години, Економски факултет со веќе две
студиски години и Филолошки факултет со две студуски години.
За држење на наставата на дисперзираната паралелка во Кочани има
соодветен и добро опремен простор.
Покрај просториите наменети за реализирање на наставата има
соодветен број на кабинети за професори, соработници и административни
работници.
4. Техничка опременост на Економскиот факултет-Штип
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.
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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.
5. Кадровска екипираност на Економскиот факултет-Штип
Економскиот факултет располага со кадровски потенцијал од 15
професори во редовен работен однос. Бројката на соработничкиот кадар
кои се вработени изнесува 2.
Од наставниот кадар во редовен работен однос структурата е следна:
–– редовни професори
2
–– вонреден професор
3
–– доцент
10
-

Од наставничкиот кадар со договор структурата е следна:
доцент
1

Веруваме дека со овој број на наставнички и соработнички
кадар обезбедуваме непречено и квалитетно одвивање на наставата на
Економскиот факултет-Штип на студиските години и студиски програми
во академската 2014/2015 година.
6. Настава на Економскиот факултет-Штип
Наставата во изминатата една година (во двата семестра: зимски
и летен) се одвиваше непречено и со успех се заврши. Резултатите
се задоволителни. Спроведувањето на оценувањето се вршеше преку
реализирање на два колоквиума и еден завршен испит во семестар.
Користени се утврдените методолошки стандарди за оценување на
знаењето на студентите. Покрај колоквиумите и завршниот испит
во текот на одвивањето на наставниот процес се спроведуваше и
евиденција за редовноста на студентите на предавања и вежби како и
за нивната активност. Завршниот испит по предметите се реализира
усно. Се спроведуваше и изготвување на семинарски работи од страна
на студентите и врз основа на квалитетот на изработената и одбранета
(презентирана) семинарска работа се доделуваа соодветен број на бодови
кои влијаеа на крајната оцена. На тој начин студентите беа постојано во
мобилна ангажирана состојба.
7. Обезбеденост со потребната литература
Студентите на време беа обезбедени со потребната литература
за подготвување на предметната материја по соодветните предмети. На
студентите за одделни предмети им беше посочена потесна и поширока
литература неопходна за лесно и солидно подготвување на материјата. Во
изминатиот едногодишен период се направени одредени напори од страна
на одделни наставници за изготвување на учебници и учебни помагала
со цел да им се олесни на студентите при подготвувањето на материјата
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по тие предмети. Така се издадени учебници по предметите Основи на
финансии, Меѓународна економија, Математика за економисти, понатаму
излезени се од печат учебни помагала Практикум по основи на финансии,
Практикум по статистика и изготвени се збирки на задачи по Статистика,
Меѓународни финансии и Финансиски менаџмент, издаден е нов учебник
Основи на финансии-изменето и дополнето второ издание, потоа учебник
по предметот Осигурување, исто така второ изменето и дополнето, овие
два последни учебника се достапни во електронска форма. Особено е
важно да се истакне дека сите овие учебници и учебни помагала се со
прифатлива популарна ниска цена, достапна за секој студент.
Се работи на збогатување на библиотечниот фонд преку обезбедување
на книги од видни автори по соодветни области од економска област
во електронска форма и истите да бидат достапни за студентите за
проширување и збогатување на знаењата од соодветни економски
предмети и области.
Кај одредени предмети од страна на наставниците се изготвени
авторизирани белешки и истите навреме ставени на располагање на
студентите.
8. Одбранети магистерски трудови во 2013/2014 година
Студенти кои магистрирале на Економски факултет за периодот
15.9.2013 до 15.9. 2014 г.
–– Катерина Ванчо Јовчевска
–– Александар Атанас Костов
–– Славе Ѓорѓи Веловски
–– Даниела Сандре Колева
–– Сузана Методи Коцева
–– Наташа Драге Фенева
–– Габриела Ангел Шутева
–– Елизабета Ацо Малиновска
–– Мелинда Љубен Лазарова
–– Лидија Никола Михаилова
–– Билјана Јордан Тунева
–– Наташа Благој Стојовска
–– Сања Коце Калапоцева
–– Смиле Трајко Пашовски
–– Љубица Стојан Миладинова
–– Весна Јован Ефремова
–– Викторија Димче Тодоровска
–– Кристина Саве Постолова
–– Марина Никола Петрова
–– Гордана Ангел Манева
–– Виолета Круме Симова
–– Радмила Мијалчо Трајкова
–– Милена Никола Цветкова
–– Јасминка Јованче Стојанова
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–– Стаменка Михаил Џорлева
–– Јулијана Атанас Џамбазова-Ташкова
–– Росана Кире Иванова
9. Други активности кои ги реализира Економскиот факултетШтип
Економскиот факултет -Штип со Одлука на Наставно-научниот
совет ги задолжи професорите секој да стапи во контакт со одредени
организации 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 организации. Во врска со практичната настава,
Економскиот факултет има потпишано преку 60 договори со организации
за вршење на пракса на наши студенти во текот на годината.
Обезбедена пракса за повеќе од 400 студенти во нивните матични
градови и во Скопје во Народна банка на Република Македонија и во
Комисијата за хартии од вредност.
Во поглед на вршење на клиничката настава на Економски факултет
со задоволство може да ги споменеме предавањата на следните истакнати
личности од областа на економијата: г. м-р Иван Игњатов за ИПА
фондовите; генералниот директор на рудникот „Бучим“ - Радовиш – г. м-р
Николајчо Николов.
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.
10. Издавачка дејност (зборници, книги)
Економскиот факултет во 2013 година ги издаде зборниците со
трудови на професори и соработници од Економскиот факултет за 2012 и
2013 година во електронска форма. Тоа значи дека Економскиот факултет
ги регистрира истражувачките напори и пројавувања со научни сознанија
до кои имаат дојдено своите наставнички и соработнички кадари, и притоа
презентирајќи им ги таквите сознанија на стручната и научната јавност.
11. Активност на Наставно-научниот совет на Економски факултетШтип
Во наведениот период Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев” - Штип одржа 27. седници на кои
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.
Се одржаа 27 седници, на кои се донесоа одлуки со кои се регулираат
одделни односи во секојдневното функционирање на наставно научната
дејност на економскиот факултет.
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Прифатени се и одобрени издавање на учебници од областа
финансиите, од областа на меѓународна економија, од областа
математиката и статистиката, математика и збирката на задачи
статистика и од областа на осигурување.
Во изминатиот период беа формирани и четири катедри
Економскиот факултет, и тоа:
1. Катедра за финансии;
2. Катедра за економија,
3. Катедра за бизнис менаџмент;
4. Катедра за сметководство и ревизија.

на
на
од
на

Во анализираниот период се одржаа по два колоквиума по
предметите од првиот семестар и по два колоквиума по предметите од
вториот семестар, како и по еден завршен испит во првиот и во вториот
семестар на двете студиски насоки. Студентите покажаа задоволителни
резултати но сметаме дека треба на тој план да работиме и се ангажираме
повеќе како би постигнале уште подобри резултати. Во таа насока
очекуваме подобрување на условите за работа особено од просторен и
технички карактер со што сметаме дека во голема мера ќе се придонесе за
остварување на подобри резултати.
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Табела со објавени публикации, статии и др. вид книжевни единици
Проф. д-р Ристо Фотов
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Автор / коавтор

Наслов на трудот

1.Marjanova Jovanov,
Tamara and Fotov, Risto (2014)

Corporate Mission:
Much Ado about
Nothing or Essential
Strategic Step?

2.Marjanova Jovanov,
Tamara and Temjanovski,
Riste and Fotov, Risto (2014)

Marketing planning:
state of the art in a
transitional economy

3.Sofijanova,
Elenica and Krsteski,
Goran and Dimovska,
Violeta and Fotov,
Risto and Kuzelov,
Aco and Andronikov,
Darko andMarjanova Jovanov,
Tamara (2014)

Planning strategies
in negotiate conflict
situations

4.Fotov, Risto and GorgievaTrajkovska,
Olivera and Georgieva
Svrtinov, Vesna (2013)

Подобрување
на деловното
одлучување преку
ефикасно финансиско
известување.

Издавач
(монографија,
списание, зборник, др.
вид дело)
International Journal of
Arts and Sciences. pp.
170-182. ISSN 19436114
Journal of Process
Management –
New Technologies,
International, 2 (3). pp.
104-113. ISSN 23347449 (Online);
International scientific
on-line journal “Science
& Technologies”, IV
(7). pp. 6-10. ISSN
1314-4111
Зборник на трудови
- Економскофинансиската криза
и сметководственото
окружувањепредизвици за
сметководството,
ревизијата и
финансиите и
позиционирањето на
сметководствената
професија. pp. 53-71.
ISSN 978-9989-74732-8

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

5.Fotov, Risto  

6.Ристо Фотов, Толе Белчев,
Катерина Фотова, Емилија
Митева-Кацарски, Елена
Веселинова,

Основи на финансии,
второ изменето и
дополнето издание

Економскофинансиски лексикон

Економски факултет,
Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, Штип.
ISBN 978-608-450485-6
Универзитет „Гоце
Делчев” Штип,
Економски факултет.
ISBN 978-608-470842-1

Економски факултет,
Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип,
Штип.,2013
Промените во
Анализа на
глобалното општество,
Трета меѓународна
8. Nikoloski, Krume and Fotov, актуелните аспекти
на трудот и негова
научна конференција.
Risto and Fotova, Katerina
хуманизација
ISSN 978-608-4574-583,2013
Промените во
Ефектите од
глобалното општество,
глобализацијата
Трета меѓународна
9. Fotov, Risto and Nikoloski,
на светот што се
научна конференција.
Krume and Fotova, Katerina
менува.
ISSN 978-608-4574-583,2013
7.Ристо Фотов, Влатко
Пачешкоски

Феноменот на
финансиката криза
и импликациите врз
светската економија
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Проф. д-р Трајко Mицески
Автор / коавтор

Наслов на трудот

1. Miceski, Trajko and
Stojovska, Natasa

Knowledge - factor of
influence on charismatic
leadership

Creating comparative
advantage through
marketing research
companies
Influence of food
3. Miceski, Trajko and
on the birth rate of
Cabuleva, Kostadinka and
the population in the
Josheski, Dushko
Republic of Macedonia.
2. Miceski, Trajko and
Pasovska, Silvana

4. Miceski, Trajko and
Pasovska, Silvana

5. Miceski, Trajko and
Pasovska, Silvana

6. Miceski, Trajko and
Nikoloski, Krume

7. Miceski, Trajko and
Pasovska, Silvana

162

Глобална маркетинг
конкуренција
Реинжинерингот
како метод и пристап
за адаптирање при
организациските
промени
Лидерот како креатор
и мобилизатор во
извршување на
стратегијата на
претпријатието.
Process of change in
marketing strategy and
structure

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
Journal of Process
Management – New
Technologies International.
pp. 568-572. ISSN 23347449,2014
Bulletin of Tobacco science
and profession, 63 (7-12).
pp. 72-77. ISSN 04943244,2014
Journal of Hygienic
Engineering and Design, 4.
pp. 132-139
Меѓународна
конференција, Промените
во глобалното општество,
Европски универзитет Скопје .,2013
Yearbook, Faculty of
Economics, Goce Delcev
University - Stip, 5 (1).
ISSN 1857- 7628
Yearbook, Faculty of
Economics, Goce Delcev
University - Stip, 5 (1).
ISSN 1857- 7628,2013
Contemporary management
challenges and the
organizational sciences, 2.
pp. 155-156. ISSN ISBN
978-608-4729-00-6,2013
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Проф. д-р Круме Николоски
Автор / коавтор

1.Влатко пачешкоски,
Круме Николоски

Наслов на трудот

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)

ПРОЦЕСОТ НА
ЕКОНОМСКА
Годишен зборник,Економски
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
факултет, Универзитет
ВО СВЕТСКАТА
„Гоце Делчев“ - Штип,
ЕКОНОМИЈА
Штип.,2013

International Scientific
Conference “Regional
Economic Cooperation in the
Process of Globalization”. pp.
127-128,2013
International Scientific
Rights, interests and
Conference “Regional
3. Nikoloski, Krume and
responsibilities of
Economic Cooperation in the
Kostadinovski, Aleksandar
business
Process of Globalization”. pp.
122-123,2013.
Промените во глобалното
Анализа на
општество, Трета
4. Nikoloski, Krume and
актуелните аспекти
меѓународна научна
Fotov, Risto and Fotova,
на трудот и негова
конференција. ISSN 978-608Katerina
хуманизација
4574-58-3,2013
Промените во глобалното
Ефектите од
општество, Трета
5. Fotov, Risto and
глобализацијата
меѓународна научна
Nikoloski, Krume and
на светот што се
конференција. ISSN 978-608Fotova, Katerina
менува.
4574-58-3,2013
Лидерот како
Yearbook, Faculty of
креатор и
Economics, Goce Delcev
мобилизатор во
6. Miceski, Trajko and
University - Stip, 5
извршување на
Nikoloski, Krume
(1). ISSN 1857- 7628
стратегијата на
(Unpublished,2013
претпријатието.
2. Georgieva Svrtinov,
Vesna and Nikoloski,
Krume and Paceskoski,
Vlatko (2013)

Positive and negative
effects of financial
globalization on
developing and
emerging economies.
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Проф. д-р РистеТемјановски
Автор / коавтор

1.     Temjanovski R.

2.     Темјановски Р.

3.     Temjanovski R. -

4.     Temjanovski R.

5.     Свртинов Г.В.,
Темјановски Р.

6.     Темјановски Р.,
Свртинов Г.В.

164

Наслов на трудот

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)

Globalization,
Yearbook. Faculty of
information
Computer Science,
technology and new
2012.p.Vol.1, No.1, 2012.[
digital economic
ISSN 1857- 8691]
landscape.
Ревитализација и
Зборник на трудови на
преобликување на
Институтот за географија.
новата економска
Скопје: ПМФ, Институт за
географија.
географија.2012.
Stabile Norwegian
economic system and Journal of social issues Nr. 23.
challenges of fragile
2013 [issn 0354-9852]
global financial flow.
Competitiveness
transport system
as a necessary
. Banja Luka - University
pre-condition
of Banja Luka Faculty of
for a successful
Mechanical Engineering. 2013
European integration:
Macedonian case
Современите
финансиски
кризи во ерата на
Скопје, Македонија (6 -7
глобализацијата.
јуни 2013 година). Европски
Трета меѓународна
универзитет Република
научна конференција
Македонија
на тема: „Промените
во глобалното
општество“
Трета меѓународна научна
конференција на тема:
Креативна
„Промените во глобалното
и културно
општество Скопје,
прептриемништво во
Македонија, (6 - 7 јуни
глобалниот бизнис
2013 година). Европски
свет
универзитет Република
Македонија
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7.     Temjanovski R.,
Svrtinov G.V.

8.     Svrtinov G.V.,
Temjanovski R.

9.     Svrtinov G.V.,
Temjanovski R.

10. Temjanovski R.,
Svrtinov G.V.

11.    Темјановски Р.,
Свртинов Г.В.
12.    Temjanovski R.,
Svrtinov G.V.

13. Темјановски Р.

14. Temjanovski R.

(2013) - Strengthening
institutional
architecture to support
the small-medium
enterprises to make
Macedonian economy
more competitive in
global challenges.

Четврта Меѓународна
научна конференција
“МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ: ИСТОКЗАПАД”. 19-20.04.2013

Четврта Меѓународна
научна конференција
„МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ: ИСТОКЗАПАД”. 19-20.04.2013
Jubilee International Scientific
Liberalization of
Conference dedicated to
Capital Flows in
the 20th anniversary of
the EU Accession
the establishment of the
Countries. “The future
Department of International
of integration, the
Economic Relations. . D.
future of the European
A. Tsenov Academy of
Union”
Economics - Svishtov
D. A. Tsenov Academy of
Strengthening culture,
Economics - Svishtov ,
knowledge and
Faculty of Management and
innovation as drivers
Marketing 10-11 May 2013
of economy growth.
Department of Strategic
Planning.
Eкономската
активност,
Yearbook - Faculty of
трговските текови
Economics. Vol 5, No 1
и гравитациониот
(2013): Yearbook 2013.
модел.
Economic activity,
Yearbook - Faculty of
trade flow and gravity
Economics. Vol 5, No 1
model.
(2013): Yearbook 2013
Примената на
методот на графови
- Yearbook - Faculty of
во решавањето
Economics. Vol 5, No 1
на просторно
(2013): Yearbook 2013.
економската
проблеми.
Application of graph
- Yearbook - Faculty of
method in spatial
Economics. Vol 5, No 1
economic problems.
(2013): Yearbook 2013.
“Historical
Development
of Financial
Globalization»
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15. Temjanovski R.,
Miceski T.

16. Miceski T.,
Temjanovski R.

17. Темјановски Ристе

Impact of road
network on spatial
distribution of
rural community
and process of
depopulation in
R.Macedonia.
Dynamic analysis
of the development
trends of births in rural
hilly-mountain areas in
R.Macedonia.
Економска
географија.

Проф. д-р Еленица Софијанова
Автор / коавтор

Наслов на трудот

The scientific symposium
„Problems and perspectives
of hilly mountain areas“ 1215.09.2013, Ohrid, Republic
of Macedonia
The scientific symposium
„Problems and perspectives
of hilly mountain areas“ 1215.09.2013, Ohrid, Republic
of Macedonia.
Штип: УГД, Економски
факултет, 2013.
[Универзитетски
електронски учебник]
Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)

1.Sofijanova, Elenica
and Krsteski, Goran
International scientific onJob satisfaction (an
and Ilievski, Mite and
line journal “Science &
employees) is general
Andronikov, Darko and
Technologies”, IV (7). pp. 11attitude toward the job.
Marjanova Jovanov,
14. ISSN 1314-4111
Tamara
2. Sofijanova, Elenica
and Krsteski, Goran and
Planning strategies
International scientific onDimovska, Violeta and
in negotiate conflict
line journal “Science &
Fotov, Risto and Kuzelov,
situations.
Technologies”, IV (7). pp.
Aco and Andronikov,
6-10.
Darko and Marjanova
Jovanov, Tamara
Corporate mission
statement and
3. Marjanova Jovanov,
business performance: Balkan Social Science Review,
3. pp. 179-199. ISSN 1857Tamara and Sofijanova,
Through the prism
8772 ISSN 1314-4111
Elenica
of Macedonian
companies.
4.Еленица Софијанова,
Универзитет „Гоце Делчев” Матлиевски Маргарита, Деловна комуникација Штип, Економски факултет.
Јованов Тамара,
ISBN 978-608-4504-51-1
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Доц. д-р Оливера Трајковска-Ѓорѓиева
Автор / коавтор
1.Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka

2.Dimitrova, Janka
and GorgievaTrajkovska, Olivera
and Kostadinovski,
Aleksandar
3. Georgieva Svrtinov,
Vesna and GorgievaTrajkovska, Olivera
and Kostadinovski,
Aleksandar

4.Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Georgieva
Svrtinov, Vesna and
Dimitrova, Janka

5.Fotov, Risto and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Georgieva
Svrtinov, Vesna

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
International conference
Strengthening global
“Regional Economic
economic growth
Cooperation in the Process of
through regional
Globalization”, DU Tetovo,
cooperation
2013
Јубилејна меѓународна
научнопрактична
конференција-Финансиите
и финансиското
Experts inclusion in the
сметководствоaudit for better audit
состојби,тенденции,
reports
перспективи, Стопанска
академија Ценов, Свиштов,
Бугарија, 2013
International Scientific
Conference: “Finance and
The Impact of Financial
Economic Accounting-the
Instability on FDI
Current Situation, Trends and
Dynamics
Prospects, 2013
Јубилејна меѓународна
научнопрактична
конференција-Финансиите
he future of IFRS
и финансиското
(Iinternational
сметководствоFinancial Reporting
состојби,тенденции,
Standrads).
перспективи, Стопанска
академија Ценов, Свиштов,
Бугарија, 2013
Зборник на трудови Економско-финансиската
Подобрување
криза и сметководственото
на деловното
окружување-предизвици
одлучување преку
за сметководството,
ефикасно финансиско
ревизијата и финансиите
известување
и позиционирањето
на сметководствената
професија, 2013
Наслов на трудот
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6.Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka

Влијанието
на глобалната
финансиска криза врз
сметководствената
конвергенција

7.Kostadinovski,
Aleksandar and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera

Факторите за промена
на сметководствената
професија
како глобална,
општествена,
економска,
организациона и
институционална
активност

8.Kostadinovski,
Aleksandar and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka

The implications of
The Future of Integration, the
European debt crisis on Future of the European Union,
EU enlargement.
Svishtov, 2013

Улогата на интерната
ревизија за успешно
менаџирање на
компаниите
10.Gorgieva-Trajkovska,
Е-скрипта:
Olivera and Koleva,
Анализа на
Blagica
финансиски извештаи
Е-практикум:
11. Gorgieva-Trajkovska,
Анализа на
Olivera and Koleva,
финансиски извештаи
Blagica
- Практикум
Осврт кон
12. Kostadinovski,
меѓународните
Aleksandar and
стандарди за
Gorgieva-Trajkovska,
финансиско
Olivera
известување
9.Dimitrova, Janka and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera
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Зборник на трудови Економско-финансиската
криза и сметководственото
окружување-предизвици
за сметководството,
ревизијата и финансиите
и позиционирањето
на сметководствената
професија, 2013
Зборник на трудови Економско-финансиската
криза и сметководственото
окружување-предизвици
за сметководството,
ревизијата и финансиите
и позиционирањето
на сметководствената
професија, 2013

Годишен зборник 2013
- Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип
Универзитет „Гоце Делчев“,
Штип,
ISBN 978-608-244-005-7
Универзитет „Гоце Делчев“,
Штип,
ISBN 978-608-244-081-1
Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип,
ISBN 978-608-4708-72-8
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Доц. д-р Виолета Маџова
Автор / коавтор

Наслов на трудот

БАНКАРСКИТЕ
СИСТЕМИ
НА ЗЕМЈИТЕ
КАНДИДАТКИ НА
1.Виолета Маџова
ЕУ ВО УСЛОВИ
НА   ЕВРОПСКАТА
ДОЛЖНИЧКА
КРИЗА
THE PROCESS OF
DE-EUROISATION IN
2. Violeta Madzova ,
THE MACEDONIAN
Krste Sajnoski , Ljupco
BANKING SECTOR
Davcev
IN THE PERIOD OF
SOVEREIGN DEBT
CRISIS
THE PHENOMENON
OF EUROISATION
– OPPORTUNITY
3. Violeta Madzova ,
OR A THREAT FOR
Nehat Ramadani
THE EU ACCEDING
COUNTRIES’
FINANCIAL
STABILITY?”
Unconventional
monetary policy
4. Sajnoski, Krste ,
measures in a world
Madzova, Violeta
without global currency
CAN CREDIT
SCORING MODELS
PREVENT DEFAULT
5. Violeta Madzova,
PAYMENTS IN THE
Nehat Ramadani
BANKING INDUSTRY
IN THE PERIOD OF
FINANCIAL CRISIS”
EMPLOYMENT
6. Nehat Ramadani ,
CHALLENGES FOR
Violeta Madzova
PWD -А CASE STUDY
OF MACEDONIA
PROFITABILITY
OF THE BANKING
SECTOR IN
7. Ljupco Davcev,
MACEDONIA IN
Violeta Madzova
THE PERIOD OF
SOVEREIGN DEBT
CRISIS

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
Универзитет „Гоце
Делчев” - Штип, Економски
факултет   ISBN 978-608244-075-0,2014

International scientific online journal “Science &
Technologies”, IV (7). ISSN
1314-4111, 2014

International scientific online journal “Science &
Technologies”, IV (7). ISSN
1314-4111,2014
Journal of Sustainable
Development, 5. ISSN 18578519,2014
International conference on
Business , Technology and
Economics , Duras -Albania
,November 2013
International conference on
Business , Technology and
Economics , Duras -Albania
,November 2013
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE” Social
change in the global world”
Stip 2014
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Доц. д-р ЈанкаДимитрова
Автор / коавтор

Наслов на трудот

1.Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka and Georgieva
Svrtinov, Vesna

The implications
of global financial
crisis on developing
countries-with special
reference to Macedonia

2.Georgieva Svrtinov,
Vesna and Temjanovski,
Riste and Dimitrova,
Janka

170

Излезни стратегии
од режимот на
фиксен девизен курс
за македонската
економска политика.

3. Dimitrova, Janka and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Koleva,
Blagica

Инвестициската
клима во Република
Македонија
низ призмата
на законската
регулатива.

4. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka and Georgieva
Svrtinov, Vesna

Contribution
and problems of
foreign investment
to sustainable
development of
developing countries.

5. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka

Strengthening global
economic growth
through regional
cooperation.

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
Зборник на трудови,
Четврта меѓународна научна
конференција „Науката
и општествениот развој”,
Европски универзитет,
Скопје. ISSN ISBN 978-6084574-62-0
Зборник од петтамеѓународна
научна конференција:
Меѓународен дијалог:
Исток-Запад, Меѓународен
славјански институт, Свети
Николе, 1 (1). pp. 342-345.
ISSN 978-608-4689-04-1
Зборник на научни трудови,
Четврта меѓународна научна
конференција „Меѓународен
дијалог: Исток - Запад“
(Култура, славјанство и
економија). ISSN 978-6084689-04-1
Зборник на научни трудови,
Четврта меѓународна научна
конференција „Меѓународен
дијалог: Исток - Запад“
(Култура, славјанство и
економија), 1 (1). pp. 503-507.
ISSN 978-608-4689-04-1
International conference
“Regional Economic
Cooperation in the Process
of Globalization”, DU
Tetovo,2013
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6. Dimitrova, Janka
and GorgievaTrajkovska, Olivera
and Kostadinovski,
Aleksandar

Experts inclusion in the
audit for better audit
reports

7. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Georgieva
Svrtinov, Vesna and
Dimitrova, Janka

The future of IFRS
(Iinternational
Financial Reporting
Standrads)

Влијанието на
глобалната
8. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova, финансиска криза врз
сметководствената
Janka
конвергенција.

9. Dimitrova, Janka
and Kostadinovski,
Aleksandar

Примената на МСФИ
за МСЕ, императив
за унифицирано
финансиско
известување.

10. Dimitrova, Janka and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera

Улогата на
интерната
ревизија за успешно
менаџирање на
компаниите.

Јубилејна меѓународна
научнопрактична
конференција-Финансиите
и финансиското
сметководствосостојби,тенденции,
перспективи, Стопанска
академија Ценов, Свиштов,
Бугарија, 2013. ISSN 978954-23-0910-9
Јубилејна меѓународна
научнопрактична
конференција-Финансиите
и финансиското
сметководствосостојби,тенденции,
перспективи, Стопанска
академија Ценов, Свиштов,
Бугарија, 2013. ISSN 978954-23-0910-9
Зборник на трудови Економско-финансиската
криза и сметководственото
окружување-предизвици
за сметководството,
ревизијата и финансиите
и позиционирањето
на сметководствената
професија. pp. 72-97. ISSN
978-9989-747-32-8
Зборник на трудови Економско-финансиската
криза и сметководственото
окружување-предизвици
за сметководството,
ревизијата и финансиите
и позиционирањето
на сметководствената
професија. ISSN 978-9989747-32-8
Годишен зборник 2013
- Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип. ISSN 1857- 7628
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11. Dimitrova, Janka

СЛИЧНОСТИ И
Годишен зборник 2013
РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ
- Економски факултет,
ЕКСТЕРНИТЕ
Универзитет „Гоце Делчев“ И ИНТЕРНИТЕ
Штип. ISSN 1857- 7628
РЕВИЗОРИ.

Доц. д-р Весна Георгиева Свртинов
Автор / коавтор

Наслов на трудот

1. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka and Georgieva
Svrtinov, Vesna

The implications
of global financial
crisis on developing
countries-with
special reference to
Macedonia.

Излезни стратегии
од режимот на
2. Georgieva Svrtinov,
фиксен девизен курс
Vesna and Temjanovski,
за македонската
Riste and Dimitrova, Janka
економска
политика.

172

3. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Dimitrova,
Janka and Georgieva
Svrtinov, Vesna

Contribution
and problems of
foreign investment
to sustainable
development of
developing countries.

4. Georgieva Svrtinov,
Vesna and GorgievaTrajkovska,
Olivera and Temjanovski,
Riste

Globalization and the
income distribution
between the countries.

5. Georgieva Svrtinov,
Vesna and Petkovski,
Mihail

The macroeconomic
effects of remittances
in southeast Europe.

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
Зборник на трудови,
Четврта меѓународна научна
конференција „Науката
и општествениот развој”,
Европски универзитет,
Скопје. ISSN ISBN 978-6084574-62-0
Зборник од петта
меѓународна научна
конференција: Меѓународен
дијалог: исток-запад
Меѓународен Славјански
Институт, Свети Николе, 1
(1). pp. 342-345. ISSN 978608-4689-04-1
Зборник на научни трудови,
Четврта меѓународна научна
конференција „Меѓународен
дијалог: Исток - Запад“
(Култура, славјанство и
економија), 1 (1). pp. 503507. ISSN 978-608-4689-041,(2014)
Зборник на трудови од
четврта меѓународна научна
конференција: „Науката
и општествениот развој”
Европски Универзитет,
Скопје. ISSN 978-608-457462-0
Book of proceedings from
5th International Scientific
Conference “Economic
and Social Development”
Belgrade . ISSN 978-9536125-08-1
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6. Georgieva Svrtinov,
Vesna and Nikoloski,
Krume and Paceskoski,
Vlatko (2013)

Positive and negative
effects of financial
globalization on
developing and
emerging economies.

7. Georgieva Svrtinov,
Vesna and GorgievaTrajkovska,
Olivera and Kostadinovski,
Aleksandar (2013)

The Impact of
Financial Instability
on FDI Dynamics.

8. Kostadinovski,
Aleksandar and Dimitrova,
Janka and Georgieva
Svrtinov, Vesna

International
education standards
for professional
accountants.

9. Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and Georgieva
Svrtinov,
Vesna and Dimitrova,
Janka

The future of IFRS
(Iinternational
Financial Reporting
Standrads)

10. Fotov,
Risto and GorgievaTrajkovska,
Olivera and Georgieva
Svrtinov, Vesna

Подобрување
на деловното
одлучување
преку ефикасно
финансиско
известување

11. Georgieva Svrtinov,
Vesna and Temjanovski,
Riste

Capital flows to
emerging and
transition economies
during and after the
global financial crisis
in 2008

International Scientific
Conference “Regional
Economic Cooperation in the
Process of Globalization”. pp.
127-128
International Scientific
Conference: “Finance and
Economic Accounting-the
Current Situation, Trends and
Prospects. ISSN 978-954-230909-3
Jubilee International Scientific
Conference “Finance and
Economic Accounting
- conditions, trends and
perspectives” dedicated to the
60th Anniversary of Finance
and Economic Accounting
Bachelor Programme, 2. pp.
222-227. ISSN ISBN 978954-23-0910-9
Јубилејна меѓународна
научнопрактична
конференција-Финансиите
и финансиското
сметководство-состојби,
тенденции, перспективи,
Стопанска академија Ценов,
Свиштов, Бугарија, 2013.
ISSN 978-954-23-0910-9
Зборник на трудови Економско-финансиската
криза и сметководственото
окружување-предизвици
за сметководството,
ревизијата и финансиите
и позиционирањето
на сметководствената
професија. pp. 53-71. ISSN
978-9989-747-32-8,2013
Balkan Social Science
Review, 1. ISSN 1857- 8772
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Д-р Стеван Габер
Автор / коавтор

Наслов на трудот

1. Gaber, Stevan

Улогата на јавниот долг
во јавните финансии

INDICATORS OF THE
CORPORATE INCOME
TAX BURDEN
The basic principles for
3. Gaber, Stevan and
optimal monetary policy
Gaber, Vasilka
implementation.
УЛОГАТА НА
ФИСКАЛНАТА
ПОЛИТИКА ВО
4. Gaber, Stevan and
РАМКИТЕ НА КРИЗАТА
Gaber, Vasilka
ВО МЕКСИКО ИЛИ
“TEQUILA CRISIS” ОД
1994 – 1995 ГОДИНА.
The American real estate
bubble - Trigger for the
5. Gaber, Vasilka and
Gaber, Stevan and biggest financial crisis in the
last century. Perspectives of
Gruevski, Ilija
Innovations,
2. Gruevski, Ilija and
Gaber, Stevan

Д-р Илија Груевски
Автор / коавтор

Наслов на трудот

1. Gruevski, Ilija

Даночните стимулации
како инструмент на
фискалната политика.

The American real estate
2. Gaber, Vasilka and
bubble - Trigger for the
Gaber, Stevan and
biggest financial crisis in the
Gruevski, Ilija
last century
3. Gaber, Vasilka and
Gaber, Stevan and
Gruevski, Ilija

174

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
Електронски учебник,
- Економски факултет,
Универзитет „Гоце
Делчев“, 2013
Balkan Social Science
Review. ISSN 18578772,2013
Yearbook, Faculty of
Economics, 5. pp. 47-63.
ISSN 1857- 7628
Yearbook, Faculty of
Economics, Goce Delcev
University - Stip, 5. pp. 8392. ISSN 1857- 7628

Economics and Business,
14 (1). ISSN 1804-0519
(online); 1804-0527 (print)

Издавач
(монографија, списание,
зборник, др. вид дело)
Економски факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, ISBN 978-608-244020-0.2014
Perspectives of Innovations,
Economics and Business,
14 (1). ISSN 1804-0519
(online). 1804-0527
(print).2014

Economic Development, 15
Coordination of EU Politics (3). pp. 221-233. ISSN 14097893,2013

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

4. Gruevski, Ilija

5. Gruevski, Ilija and
Gaber, Stevan

6. Gruevski, Ilija

Economic Development,
Journal of the Institute of
Economics - Skopje, 15
(3/2013). pp. 129-147. ISSN
1409-7893
Balkan Social Science
Indicators of the corporate
Review, 2. pp. 223-251.
income tax burden in
ISSN 1857- 8772.
Macedonia.
2013
Годишен зборник 2012,
Управување со девизниот
Економски факултет,
ризик во меѓународното Универзитет „Гоце Делчев“
финансиско работење.
– Штип. ISSN 13-978-6084504-04-7.
Effective marginal tax rates
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земјите во развој во ера
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ISSN 978-608-4689-04-1
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Conference Proceedings:
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12. Други активности на Економски факултет во изминатата 2013/2014
година
Во рамките на други активности што ги реализираше Економскиот
факултет во изминатиот едногодишен период се настапите на професорите
и соработниците во разни електронски и пишани медии искажување на
свои ставови, коментари и елаборации за актуелни економски теми.
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ПРАВЕН ФАУЛТЕТ
Вовед
Извештајот за работата на деканот на Правниот факултет за периодот
од 15 септември 2013 до 15 септември 2014 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 со седиште во Кочани е основан со Закон за
основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Сл.весник на
РМ бр.40 од 30.3.2007 година) и согласно со чл.114 од Статутот на УГД
–Штип е редовна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Организациона поставеност на Факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на
Факултетот. Наставно - научниот совет го сочинуват избраните редовни
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и
студентите.
Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Саша Митрев
на ден 9.8.2011 со Одлука дел.бр. 0801-800/1 од 9.8.2011 година го избра
проф. д-р Јован Ананиев за декан на Правниот факултет. Со Одлука
на Универзитетскиот сенат дел.бр. 0701-902/8 од 12.9.2011 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.
А, подоцна за продекан на Правниот факултет со Одлука на Наставнонаучниот совет дел.бр.1602-108/7 од 2.7.2013 г. е избрана доц. д-р Борка
Тушевска.
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1. Структура - Број на вработени - наставници, соработници,
административен кадар
Р.
број
1.

Јован Ананиев

2.

Љупчо Блажевски

3.

Војо Беловски

4.
5.
6.
7.

14.

Љупчо Сотироски
Јадранка Денкова
Андон Мајхошев
Страшко Стојановски
Сузана Џамтоска
Здравковска
Борка Тушевска
Олга Кошевалиска
Дејан Маролов
Кристина Мишева
Ана Никодиновска
Крстевска
Марија Амповска

15.

Димитар Апасиев

16.
17.

Елена Иванова
Снежана Гушева

18.

Тодор Витларов

19.

Лазар Нанев

20.
21.
22

Јован Илиевски
Жанета Попоска
Васко Стамевски

23.

Ангел Ристов

24.

Мелина Гризо

25.

Методи Хаџи-Јанев

8.
9.
11
10.
11.
13.
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Презиме и име

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

да

/

да

/

да

/

да
да
да
да

/
/
/
/

доцент

да

/

доцент
доцент
доцент
асистент

да
да
да
да

/

асистент

да

/

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

да

/

да

/

да
/

/
да

/

да

/

да

/
/
/

доцент

/

да
да
да
од друг
универзитет
од друг
универзитет
од друг
универзитет

Звање
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
доцент
доцент
доцент
доцент

вонреден
професор
вонреден
професор

/
/

/
/
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26.

Љубица
МедарскаАпостолова

27.

Маргарета Алчинова

28.

Снежана Бардарова

29.

Мирјана Максимова

30.

Невенка Ронкова

31.

Аница Удовалиева

секретар
тех.секретар/
бибиотекар
тех.секретар
(Штип)
реф.на
студентски
прашања -Кочани
реф.на
студентски
прашања - Штип
реф.на
студентски
прашања
-Струмица

да

/

да

/

да

/

да

/

да

/

да

/

2. Катедри
1.1. Катедра по политички и правно-политички науки
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.
1.1.1. Центар за правно – политички истражувања
Во рамките на Катедрата за политички и правно-политички науки
функционира Центар за правно-политички истражувања во рамките на
кој се вршат истражувања во сферата на државата, администрацијата,
општеството, правните и политичките теории, процесите на управување,
човековите права, историскиот развој на категориите држава и право и
општествените и политичките системи.
Центарот за правно-политички истражувања воспоставува соработка
со правни лица и истражувачи од земјата и странство и врши услуги во
рамките на истражувањата кои ги реализира за трети лица, по однапред
утврдени критериуми и во согласност со Правилникот на Правниот
факултет и Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип, а во
рамките на соодветната законска регулатива во Р. Македонија.
Освен наставничкиот и соработничкиот кадар од матичната Катедра
за политички и правно- политички науки, во Центарот за правнополитички истражувања може да се вклучат и надворешни членови од
Правниот факултет, од другите единици на Универзитетот „Гоце Делчев“Штип, како и истражувачи со кои заеднички се реализираат истражувања.
Во рамките на истражувањата кои Центарот за правно-политички
истражувања ги реализира може да се вклучат и студенти од прв, втор или
трет циклус на студии.
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Научно истражувачката работа на Центарот за правно-политички
истражувања се состои во:
- Реализирање на анализи и истражувања во сферата на државата,
администрацијата, општеството, правните и политичките теории,
процесите на управување, човековите права, историскиот развој на
категориите држава и право и општествените и политичките системи;
- Реализирање на методолошки подготовки, обуки и курсеви со кои
лицата кои се вклучени треба да се оспособат за реализација на
истражување;
- Промоција на научни достигнувања, публикации, законска регулатива
и други дејности во сферата на државата, администрацијата,
општеството, правните и политичките теории, процесите на
управување, човековите права, историскиот развој на категориите
држава и право и општествените и политичките системи;
- Организирање на дебати, дискусии, предавања и презентации во
сферата на државата, администрацијата, општеството, правните и
политичките теории, процесите на управување, човековите права,
историскиот развој на категориите држава и право и општествените
и политичките системи.
Активности на Центарот за правно-политички истражувања,
октомври 2013- октомври 2014 година
Во среда, 4 декември 2013 година, со почеток од 14 часот, во
Амфитеатарот на Кампус 4 се одржа Дебата на тема „Во Република
Македонија има/нема квалитетно оразование“. Дебатата беше
организирана од Центарот на правно-политички истражувања во соработка
со Ораторскиот клуб на Правниот факултет „Rostra Vetera“. Дебатата
опфати два тима- 1. тим афирмативци: Марија Спасова, Кристијан Панев
и Стефанија Монева и 2. тим негативци: Анастазија Коцева, Дуњамин
Мехмед и Марија Маролова со Мартина Георгиева како модератор.
Во среда, 11 декември 2013 година, во Амфитеатарот на Кампус 4 во
Штип се одржа стручна Трибина наловена „Арапска пролет- револуција
којашто трае“. На трибината учество зедоа доц. д-р Трајче Стојанов од
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, Петар Тајков - аналитичар, Сашо Карапанчев -аналитичар, како и
студентите од Правниот факултет Кристијан - Панев и Марија Лазовска.
Трибината беше модерирана од доц. д-р Страшко Стојановски.
Центарот за правно-политички истражувања во соработка
со Американското катче во Штип и Американската Амбасада во Р.
Македонија на 2 и 11 декември 2013 година организираа две работилници
кои се однесуваа на конципирање и буџетирање на апликативни и
истражувачки проекти. Во рамките на работилниците беа вклучени
студенти од групите Правни студии и Новинарство и односи со јавноста.
Работилниците кои се одржаа во просториите на Американското катче во
Штип беа водени од Bridgette Gilliland, English Teaching Assistant- Fulbright
student. Ваквата работилница претставува одлична можност студентите да
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се запознаат со едно од основните начела на функционирање на граѓанското
општество во Република Македонија, а тоа е апликативната дејност,
односно изработката на проекти. Клучно во овој дел е препознавањето на
вистинската идеја и конципирањето на истата во рамки на истражувачки
или апликативен проект.
Во рамките на активностите на Центарот за правно-политички
истражување во среда, 5 март 2014 година, во Академскиот клуб на
Кампус 3 од 19,19 часот се одржа презентација на истражувањето:
„Младите и иднината-мотиви за избор на образованието и потенцијалните
можности за работа“. Истражувањето беше презентирано од студентите
Дуњамин Мехмед и Александар Симонов, студенти во втора година на
групата Применета политика и дипломатија, на Правнуот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во рамките на активностите на Центарот за правно-политички
истражување во среда, 5 март 2014 година, во Академскиот клуб на Кампус
3 од 19,19 часот се одржа презентација на истражувањето: „Студентите
и Универзитетот“. Истражувањето беше презентирано од студентите
Дуњамин Мехмед и Александар Симонов, студенти во втора година на
групата Применета политика и дипломатија, на Правниот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во рамките на активностите на Центарот за правно-политички
истражување во среда, 5 март 2014 година, во Академскиот клуб на Кампус
3 од 19,19 часот се одржа презентација на истражувањето: „Студентите
и Универзитетот“. Истражувањето беше презентирано од студентите
Дуњамин Мехмед и Александар Симонов, студенти во втора година на
групата Применета политика и дипломатија, на Правниот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Во среда, 12.3.2014 година, во Академскиот клуб на Кампус 3 во Штип,
се одржа трибина на тема „Социјални мрежи и младински активизам“. Свои
излагања на трибината имаа доц. д-р Трајче Стојанов, Марија Лазовска и
Анастазија Коцева, со Кристијан Панев како модератор.
На 19.3.2014 година, од 19,19 часот, во Академскиот клуб на Кампус
3 во Штип, се одржа Работилница на тема „Анкетен прашалник“. Во
рамките на Работилницата своја презентација имаа студентите Златко
Стојанов, Виктор Велковски и Сашка Вељковска.
Во среда на 26.3.2014 година, во Академскиот клуб на Кампус 3
во Штип, од 19,19 часот, се одржа Трибина насловена „Геополитика
– Израел“. На трибината учество со свои презентации зедоа Дуњамин
Мехмед, Александар Симонов, Наташа Донева и Никола Лазаревски. На
трибината беа опфатени неколку аспекти кои се однесуваат на современото
создавање и функционирање на државата Израел.
На 16.4.2014 година се одржа презентација на резултатите од
истражувањето „Зошто младите заминуваат надвор од државата“.
Истражувањето е спроведено во рамките на активностите на Центарот за
Правно – политички истражувања и презентирано во Академскиот клуб
од Ивана Милчова и Виктор Велковски.
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Во рамките за Центарот за Правно-политички истражувања, во
среда на 23,4.2014 часот, во Академскиот клуб на Кампус 3 од 19,19 часот,
се одржа презентација на истражувањето „Игри на среќа“. Истражувањето
го презентираа Марина Карова и Алескандра Трајкова.
Резултатите од анкетното истражување насловено „Фактори
за успех/неуспех кај студентите“, беа презентирани во рамките на
редовните активности на Центарот за правно-политички истражувања, на
30.4.2014 година, од 19,19 часот, во Кампус 3 во Штип. Резултатите од
истражувањето ги презентираа Филип Кулаков и Сашка Вељковска.
Во понеделник, 28.4.2014 година во свечената сала на Правниот
факултет во Штип се одржа работилницата: Дискриминација во огласи за
вработување. Работилницата беше во организација на Центарот за правнополитички истражувања, а ја водеше деканот на Правниот факултет,
проф. д-р Јован Ананиев.
Во среда, 30.4.2014 година, во просториите на Универзитетскиот
кампус во Струмица се одржа дебата: За и против еднополови бракови.
Дебатата беше во организација на Центарот за правно-политички
истражувања и во истата учество зедоа: Во томот на афирмативци:
Кире Иванов, Елена Тракјовска и Славица Димитриева, а во тимот на
негативци: Зорица Милошевска, Елица Божиновска и Цлетанка Захова,
со Ана Костуранова како модератор.
Во понеделник, на 5.5.2014 година, во свечената сала на Правниот
факултет во Штип се одржа трибина: Синдикатите и нивната улога како
заштитник на работничките права. Трибината беше во организација на
Центарот за правно-политички истражувања и на истата учество зедоа:
доц. д-р Андон Мајхошев и пом. асс. м-р Димитар Апасиев од Правниот
факултет во Штип, Рифат Јуршид - експерт и д-р Живко Митревски,
претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија, со доц. д-р Страшко
Стојановски како модератор.
На 7 мај 2014 година во Академскиот клуб на Кампус 3 се одржа
презентација на тема геополитика: Турција. Презентацијата се однесуваше
на повеке аспекти на современата турска политика, релациите со ЕУ,
Русија, САД, соседите, како и Курдското прашање. Во презентацијата
учествуваа Дуњамин Мехмед, Наташа Донева, Никола Лазаревски и
Александар Симонов
На 15 мај 2014 година, во амфитеатарот на Кампус 4 во Штип
се одржа дебата на тема „Абортус – за и против“. Дебатата е во
ораганизација на Центарот за правно-политички истражувања и во истата
учествуваат студенти од прва година, од групата Правни студии. Во тимот
на афирмативци свои излагања имаа Марина Карова, Симона Шпирова,
Велика Накова и Симона Јованова, додека тимот негативци го сочинуваа
Рената Митрева, Александар Штерјов, Маја Петровска и Росана Христова.
Модератор на дебатата беше Мартина Георѓиева.
На 27 мај 2014 година, на Правниот факултет во Штип се одржа трибина
на тема Македонското малцинство во соседните земји (Грција, Бугарија и
Албанија). На трибината учество зедоа д-р Стојко Стојков (ОМО Илинден
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- Пирин, Р. Бугарија), Димитри Јоану (ВИНОЖИТО, Р. Грција), Васил
Стерјовски (Македонска Алијанса за Европска Интеграција, Р. Албанија),
д-р Фросина Ташевска Ременски (Факултет за безбедност, Универзитет
„Св. Климент Охрисдки“- Битола и д-р Дејан Маролов (Правен факултет,
Универитет „Гоце Делчев“- Штип). Дебатата беше модерирана од м-р
Ана Никодиновска Крстевска од Правниот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
Во четврток, на 8 мај 2014 година, во амфитеатарот на Кампус 4
во Штип се одржа дебата на тема: Феминизмот како поле за акција или
мртво слово на хартија. Во афирмативниот тим учествуваа Анастазија
Коцева, Александра Трајкова и Марија Лазовска, а во тимот негативци,
Маја Митева, Христина Данаиловска и Дуњамин Мехмед. Дебатата беше
модерирана од м-р Игор Стојанов.
На 14 мај 2014 година во Струмица се одржа дебата на тема: „За и против
легализација на марихуана“. Афирмативниот тим го сочинуваа: Симона
Манева, Даниела Тодорова и Марија Тушарова, додека во негативниот тим
беа: Панде Манчев, Елена Орцева и Сања Шолаја. Модератор на дебатата
беше Ана Костуранова. Покрај студентите, во дебатата учествуваа и
медицинско лице и членови од невладини организации кои активно се
вклучени во борбата и превенцијата на зависници од дроги.
Центарот за правно-политички истражувања при Правниот
факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип ја организираше
Првата меѓународна научна конференција: Општествената промена
во глобалниот свет, која се одржа во Штип од 11-13 септември 2014
година. Конференцијата се однесува на прашања со различни пристапи во
рамките на општествените дисциплини (право, политички науки, медиуми,
комуникации и односи со јавноста, економија, образование, социологија,
антропологија итн.). На конференцијата беа бријавени 124 труда, со
учесници од над 50 различни институции и универзитети од 14 земји во
светот.
Конференцијата беше отворена со свечени обраќања на проф.
д-р Јован Ананиев, декан на Правниот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“- Штип, проф. д-р Блажо Боев, проректор за наука при
Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип и академик Владо Камбовски,
Претседател на Македонската академијана науките и уметностите.
На конференцијата како клучни излагачи се обратија Nives Mazur
Kumrić, Faculty of Law, University of Liège, Belgium, Alenka Verbole,
University of Ljubljana, Slovenia, Кирил Барбареев, Факултет за образовни
науки на Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Македонија, Marija Ignjatovic,
Law Faculty – Univeristy of Niš, Serbia и Наталия Бутусова, профессор
Воронежског государственного университета (Россия).
1.2. Катедра по граѓанско право
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
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односи, наследните односи, облигационите односи и специфичната пракса
во граѓанската сфера во рамките на Европската унија.
1.3. Катедра по деловно право
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
1.4. Катедра по казнено право
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на основите институти и односи во казненото право,
казнената постапка, криминалитетот, затворскиот ситем и креирањето
на криминална политика. Исто така, овде се опфатени и прашањата кои
се однесуваат на меѓународното казнено право и меѓународната казненоправна судска пракса.
1.5. Катедра по меѓународни односи и европско право
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.
1.6. Катедра по новинарство и медиуми
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на комуникациите, теоријата на новинарство, разните
техники на новинарство, односите со јавноста, организацијата на
медиумите, медиумските политики и регулацијата на медиумскиот сектор.
3. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети.
Дневен ред на 92. седница на ННС, одржана на 9.10.2013 год.
Барања од студенти на прв циклус студии.
Донесени одлуки на 92. седница:
Одлука за активирање на студиите на студентот Наташа Петровска.
Одлука за активирање на студиите на студентот Сања Велинова.
Одлука за активирање на студиите на студентот Станка Димитрова.
Одлука за активирање на студиите на студентот Сашко Тулиев.
Одлука за активирање на студиите на студентот Филип Спасев.
Одлука за мирување на студиите на студентот Кристијан Мицовски.
Одлука за активирање на студиите на студентот Борис Ставров.
Одлука за активирање на студиите на студентот Марија Стоичева.
Одлука за активирање на студиите на студентот Никола Наунов.
Одлука за одбивање на барањето на студентот Емилија Цонкиновска.
Одлука за префрлување на студентот Христина Стојанова од Воената
академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на насока
Правни студии - Струмица на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
12. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
на студентот Адријана Маркова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
на студент Анита Петровска.
14. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
на студент Никица Танчорова.
15. Одлука за префрлување од другa единица во рамките на УГД и
признавање на испити на студент Милена Дичевска.
16. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
на стидент Марина Станковска.
17. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студент Ана Стојковска.
18. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студент Гоце Стојилковски.
19. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студент Иван Николов.
20. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студент Никола Наунов.
21. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата на студент Борис Ставров.
22. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата на студент Марија Стоичева.
23. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Емануела
Николова од редовен во вонреден, во трет семестар, втора година по
втор пат, во учебната 2013/2014, на насоката Применета политика и
дипломатија, модул Европско право – Кочани.
24. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Љубица
Миленковска од редовен во вонреден.
25. Одлука за признавање на испити положени на Економски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на студент Мите Наков.
26. Одлука за признавање на испити положени на Филолошки факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на студент Нурџан Османова.
27. Одлука за промена на студиска програма на студент Ана Стојковска.
28. Одлука за промена на студиска програма на студент Борис Ставров.
29. Одлука за промена на студиска програма на студент Гоце
Стојилковски.
30. Одлука за промена на студиска програма на студент Марија Стоичева.
31. Одлука за промена на студиска програма на студент Никола Наунов.
Дневен ред на 93. седница на ННС, одржана на 15.10.2013 год.:
1. Усвојување на записникот од 90. и 91. седница на ННС на Правен
факултет.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звање за
наставно научната област трудово право според Универзитетски
билтен бр.109 од 15.9.2013 г.;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област казнено
право, според Конкурс објавен на 2.10.2013 година.
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4. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област казнено
право, според Конкурс објавен на 2.10.2013 година.
5. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно-научната област казнено право, според Конкурс објавен на
2.10.2013 година.
6. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно-научната област казнено право, според Конкурс објавен на
2.10.2013 година.
7. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот
„Казнено право посебен дел-со практични примери“-авторизирани
предавања од авторот нас.вон.проф.д-р Тодор Витларов.
8. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на „Практикум по
предметот Казнено-процесно право“ од нас.доц.д-р Лазар Нанев.
9. Донесување Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на скрипта
под наслов Политики на ЕУ од авторот доц.д-р Љупчо Сотироски.
10. Донесување Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на
скрипта под наслов Граѓанско општество од авторот доц.д-р Страшко
Стојановски.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за разгледување на
документи на пријавени кандидати за запишување на втор циклус
на студиските програми на Правен факултет за учебната 2013/2014
година.
12. Донесување Одлука дел. бр. 0901-976/4 од 12.9.2013 г. од Ректорската
управа за враќање на повторно разгледување на измените и
дополнувањата на Правилникот за внатрешните односи и работењето
на Правен факултет.
13. Донесување Одлука за определување на диференцијални испити за
втор циклус студии на насоките: Комуникациски менаџмент и односи
со јавноста (4+1) и (3+2) и Масовни комуникации и менаџмент во
медиумите (4+1) и (3+2).
14. Донесување Одлука за усвојување на предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Правен факултет за учебната
2013/2014 година.
15. Донесување Одлука за усвојување на годишен извештај за
научноистражувачки проект (правните аспекти на облиците и
факторите на мобинг).
16. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од праксата на
Правен факултет за зимски семестар 2013/2014 година.
17. Донесување Одлука за усвојување на листа за магистерски теми за
учебната 2013/2014 година на Правен факултет.
18. Донесување Одлука за дополнување на листата на теми за дипломски
труд/завршен испит на Правен факултет.
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19. Донесување Одлука за поништување на Одлука за формирање на
рецензентска комисија за оцена на магистерски труд од кандидатот
Ленче Митева, дел бр.1602-108/43 од 2.7.2013 г.
20. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Инструмент за претпристапна помош“
од кандидатот Станка Ивановска.
21. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Оштетениот како тужител во кривичната постапка“
од кандидатот Сузана Милевска.
22. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Правните аспекти на облиците и
факторите на мобинг во РМ“ од кандидатот Митева Ленче.
23. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Притвор пред судење во
предметите од областа на организираниот криминал“ од кандидатот
Љупчо Тасев.
24. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Моника Симеонова.
25. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Здравков Ристе.
26. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Марија Бојкова.
27. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Влатко Апостолов.
28. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Спасе Николов.
29. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Лилјана Мираковска.
30. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Ленче Коцевска.
31. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Дејан Најдовски.
32. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Елена Арсова.
33. Разгледување на Пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Сања Живкова.
34. Донесување Одлука за формирање на Ораторски клуб на Правниот
факултет.
35. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски.
36. Барања од вработени.
37. Барања од студенти на прв циклус студии.
38. Барања од студенти на втор циклус.
39. Разно.
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Донесени одлуки на 93. седница:
1. Одлука за продолжување на рок
Александар Миланов,
2. Одлука за продолжување на рок
Александар Саздов.
3. Одлука за продолжување на рок
Александар Штерјов.
4. Одлука за продолжување на рок
Бобан Гацов.
5. Одлука за продолжување на рок
Билјана Дурдубакова.
6. Одлука за продолжување на рок
Виолета Ничева Тиквешанска,
7. Одлука за продолжување на рок
Валентина Арсова.
8. Одлука за продолжување на рок
Валентина Калкашлиева Џолева.
9. Одлука за продолжување на рок
Викторија Шиндева.
10. Одлука за продолжување на рок
Дејанчо Ефтимов.
11. Одлука за продолжување на рок
Даниела Минова.
12. Одлука за продолжување на рок
Дејан Читкушев.
13. Одлука за продолжување на рок
Ѓорги Панделиев.
14. Одлука за продолжување на рок
Данче Стефановска.
15. Одлука за продолжување на рок
Елизабета Ивановска.
16. Одлука за продолжување на рок
Јулијана Андонова.
17. Одлука за продолжување на рок
Јованка Костадинова.
18. Одлука за продолжување на рок
Јонче Манојлов.
19. Одлука за продолжување на рок
Лилјана Мираковска.
20. Одлука за продолжување на рок
Лилјана Митевска.
21. Одлука за продолжување на рок
Љупка Димитровска.
22. Одлука за продолжување на рок
Марија Ангелова.
23. Одлука за продолжување на рок
Марина Горгиева.
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24. Одлука за продолжување на рок
Марија Костова.
25. Одлука за продолжување на рок
Марјан Ристов.
26. Одлука за продолжување на рок
Марија Петкова.
27. Одлука за продолжување на рок
Мимоза Таушанова Батева.
28. Одлука за продолжување на рок
Марина Ташкова.
29. Одлука за продолжување на рок
Маријана Трајкова.
30. Одлука за продолжување на рок
Никола Арсовски.
31. Одлука за продолжување на рок
Никица Ѓоргиева.
32. Одлука за продолжување на рок
Наташа Костова.
33. Одлука за продолжување на рок
Надица Марковска.
34. одлука за продолжување на рок
Наташа Савевска Димитровска.
35. Одлука за продолжување на рок
Надица Сарева.
36. Одлука за продолжување на рок
Надица Танчева Тулиева.
37. Одлука за продолжување на рок
Стојанчо Анастасов.
38. Одлука за продолжување на рок
Славица Донева.
39. Одлука за продолжување на рок
Силвана Захариева Стоилкова.
40. Одлука за продолжување на рок
Станка Ивановска.
41. Одлука за продолжување на рок
Светлана Попова.
42. Одлука за продолжување на рок
Стојче Ташков.
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Дневен ред на 94. седница на ННС, одржана на 11.11.2013 год.
1. Усвојување на записникот од 92. и 93. седница на ННС на Правен
факултет.
2. Донесување Одлука за усвојување на листа за магистерски теми за
учебната 2013/2014 година на Правен факултет.
3. Донесување Одлука за усвојување на годишен извештај за работата
на деканот на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип, во периодот 15.9.2012 до 15.9.2013 година.
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4. Донесување Одлука по Барање за ангажирање на проф. д-р Јован
Ананиев на Институтот за социолошки и политичко-правни
истражување, за изведување на настава на втор циклус.
5. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Запишување на права на
недвижности во катастарот на недвижности“ од кандидатот Анета
Божинова.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Правните аспекти на облиците и
факторите на мобинг во РМ“ од кандидатот Ленче Митева.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Образованието, професиите и
професионалната ориентација услов за продуцирање успешни кадри
во администрацијата – Министерство за внатрешни работи“ од
кандидатот Симо Петров.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Правата од здравственото осигурување
и надоместокот на трошоците за лекови“ од кандидатот Лилјана
Пашалиска.
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Извршување и правото на исполнување
на обврските“ од кандидатот Валентина Спасова Јованова.
10. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд од Андреј
Ангеловски.
11. Барања од вработени.
12. Барања од студенти на прв циклус студии.
13. Барања од студенти од втор циклус.
14. Разно.
Донесени одлуки на 94. седница:
1. Одлука за усвојување на листа за магистерски теми за учебната
2013/2014 година.
2. Одлука за усвојување на годишен извештај за работата на деканот
на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип во
периодот 15.9.2012 до 15.9.2013 година.
3. Одлука за давање согласност за вршење високообразовна дејност на
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
4. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Анета Божинова.
5. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ленче Митева.
6. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Симо Петров под наслов „Образованието, професиите и
професионалната ориентација услов за продуцирање успешни кадри
во администрацијата – Министерство за внатрешни работи“.
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7. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Лилјана Пашалиска под наслов „Правата од здравственото
осигурување и надоместокот на трошоците за лекување“.
8. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Валентина Спасова Јованова под наслов „Извршување и
правото на исполнување на обврските“.
9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Андреј Ангеловски под наслов: „Институтот Молчење
на администрацијата, законската поставеност и практичната
применливост“.
10. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Р.Франција на проф. д-р Јован Ананиев.
11. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Кордоба, Шпанија
на доц. д-р Љупчо Сотироски.
12. Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 27/69 поднесено од
Жаклина Мицорова, студент на насока Јавна администрација –
Кочани, за активирање на студиите.
13. Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 27/71 поднесено
од Катерина Гацева, студент на насока Применета политика и
дипломатија, модул Европско право– Кочани, за активирање на
студиите.
14. Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 27/65 поднесено од
Кристина Манческа, студент на насока Новинарство и односи со
јавноста – Штип, за активирање на студиите.
15. Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 27/70 поднесено
од Костадин Стефанов, студент на насока Применета политика
и дипломатија, модул Европско право – Штип, за активирање на
студиите.
16. Oдлука за одобрување на Барањето за мирување на студиите
во периодот од 11.11.2013 до 11.11.2014 г. на студентот Бојана
Апостолова.
17. Oдлука за одобрување на Барањето за мирување на студиите во
периодот од 11.11.2013 до 11.11.2014 г. на студентот Викторија
Борисовска.
18. Oдлука за одобрување на Барањето за мирување на студиите во
периодот од 11.11.2013 до 11.11.2014 г. на студентот Дарко Трпкоски.
19. Oдлука за одобрување за промена на статусот на студентот од редовен
во вонреден, во трет семестар, втора година, во учебната 2013/2014
г., на насоката Правосудна насока – Штип.
20. Oдлука за префрлување од Правен факултет „Јустинијан Први“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, на насока Правосудна
- Штип на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
како редовен студент во петти семестар, во учебната 2013/2014 г., по
студиска програма 2011/2012 г.
21. Oдлука за признавање на испити на студент Слободан Лаковски.
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22. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1505-27/63 од
29.10.2013 година од студентот Игор Ефремов за неплаќање на
партиципацијата за прва година (прв и втор семестар).
23. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-27/64 од 31.10.2013
година од студентот Мишко Чолаков – студент на Правосудна насока
– Кочани (апсолвент).
24. Одлука за одобрување на барањето на Каролина Јованова студент
на прв циклус студии паралелно студирање на насока Правни студии
(модул Административно право) – Струмица (прва година) и на
Факултет за информатика (четврта година), за ослободување од
партиципација започнувајќи од прва година од учебната 2012/2013
година.
25. Одлука за пријавата за полагање на дипломска работа од студентот
Александра Стоименовска под наслов „Остварување и заштита на
правата, обврските и одговорностите од работен однос“ и за ментор е
одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
26. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Владимир Игнатов под наслов „Создавање на независна
Република Македонија“ и за ментор е одреден доц. д-р Страшко
Стојановски
27. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Драган Арнаутовски под наслов „Договор за кредит врз
основа на залог за хартии од вредност“ и за ментор е одреден доц. д-р
Борка Тушевска.
28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Живка Каширска под наслов „Најчесто применувани
специјални методи и техники кои се користат при криминалистичкофорензичка експертиза на кривични дела од областа на имотниот
криминалитет“ и за ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Илија Ројковки под наслов „Надворешна политика на
ЕУ“ и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
30. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Марија Кушоска под наслов „Етиолошки и феноменолошки
аспекти на економскиот криминалитет во Р.Македонија и светот“ и
за ментор е одреден доц. д-р Стеван Алексоски.
31. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Ненад Петров под наслов „Односот и местото
на арбитражата меѓу останатите средства за мирно решавање на
споровите“ и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
32. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Сања Крстева под наслов „Колективно преговарање во
Европската унија“ и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
33. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Слаѓана Митева под наслов: „Не(дискриминацијата) во
работните односи“ и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
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34. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од
студентот Боби Гидиоски под наслов „Политичките партии и
политичките идеологии во Република Македонија“ и за ментор е
одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
35. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од
студентот Данче Велкова под наслов: „Работно време, пауза и
одмори“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
36. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од
студентот Елица Радевска под наслов: „Известување на конфликти
и различности“ и за ментор е одреден доц. д-р Сузана Џамтоска
Здравковска.
37. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од
студентот Ленче Ристова под наслов „Разлачни и излачни доверители
во стечајната постапка“ и за ментор е одреден проф. д-р Љупчо
Блажевски.
38. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од
студентот Марина Стаменковска под наслов „Општествената улога
на совеременото семејство“ и за ментор е одреден доц. д-р Страшко
Стојановски.
39. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од студентот
Татјана Блажевска под наслов: „Одговорноста на администрацијата“
и за ментор е одреден доц.д-р Јадранка Денкова.
40. Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на за испит од студентот
Вероника Арсовска под наслов: „Меѓународната организација на
трудот: историја, значење и улога“ и за ментор е одреден доц. д-р
Андон Мајхошев.
41. Oдлука за активирање на студиите на студентот Ана Герасимовска,
студент на втор циклус на насока Применета политика и дипломатија
(4+1).
42. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Викторија Николова.
43. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Влатко Ситновски.
44. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Димитар Ристов.
45. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Даниела Свиркова.
46. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Елена Цикарска.
47. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Иванчо Коцевски.
48. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Игор Трајановски.
49. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Слободан Ивановски.
50. Oдлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Тоше Младенов.
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Дневен ред на 95. седница на ННС, одржана на 10.12.2013 год.
1. Усвојување на записникот од 94.седница на ННС на Правен факултет.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во наставно-научно
звање доцент за наставно-научната област Казнено право, според
Универзитетски билтен број 113, 15.11.2013 година.
3. Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно звање
насловен вонреден професор за наставно-научната област казнено
право, според Универзитетски билтен број 112, 5.11.2013 година.
4. Донесување Одлука за покриеност на наставата за летен семестар
за прв циклус на студии на Правен факултет за учебната 2013/2014
година.
5. Донесување на одлуки за ангажирање на хонорарно ангажирани
наставници за летен семестар за учебната 2013/2014 година;
6. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус студии за учебната 2014/2015 година;
7. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус студии за учебната 2014/2015 година;
8. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставнонаучната област криминологија;
9. Донесување на одлуки за прием на студенти на втор циклус на
студиските програми на Правниот факултет во учебна 2013/2014,
според конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии
на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип во
учебната 2013/2014 година.
10. Разгледување на можност за нови студиски програми на втор циклус
на Правен факултет во согласност со Законот за изменување и
дополнување на Законот за високото образование „Сл.весник на РМ“
бр.15 од 25.1.2013 година.
11. Започнување на постапка за акредитација на студиски програми за
трет циклус студии на Правен факултет;
12. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Скрипта
по предметот Граѓанско општество“ од авторот доц. д-р Страшко
Стојановски, според Универзитетски билтен 113, 15.11.2013 г.
13. Донесување Одлука за усвојување на Барањето за финансирање
на научноистражувачки проект под наслов „Капацитет за
партиципативност и транспарентност при носење на одлуки во
единици на локална самоуправа во Источен плански регион“;
14. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Правата од здравственото
осигурување и надоместокот на трошоците за лекување“ од
кандидатот Лилјана Пашалиска.
15. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Извршување и правото
на исполнување на обврските“ од кандидатот Валентина Спасова
Јованова.
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16. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Примена на воената дипломатија
како инструмент на државна (политичка) моќ при справувањето со
современиот тероризам“ од кандидатот Јонче Манојлов.
17. Барања од студенти од прв циклус.
18. Барања од студенти на втор циклус.
19. Барања од вработени.
Донесени одлуки на 95. седница:
1. Oдлука за избор на д-р Олга Кошевалиска за наставник во звање
доцент за наставно-научната област казнено право.
2. Oдлука за избор на д-р Лазар Нанев за наставник во насловно звање
доцент за наставно-научната област казнено право.
3. Oдлука за покриеност на наставата за прв циклус летен семестар за
учебната 2013/2014 година на Правен факултет.
4. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на наслов.
доц. д-р Жанета Попоска – насловен доцент на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“.
5. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на наслов.
доц. д-р Јован Илиевски – насловен доцент на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“.
6. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на
наслов.вон.проф д-р Лазар Нанев – насловен вонреден професор на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“.
7. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на доц.
д-р Методи Хаџи-Јанев – доцент на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ – Скопје.
8. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на наслов.
доц. д-р Снежанка Гушева – насловен доцент на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“.
9. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на доц.
д-р Кирил Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки при
Универзитет „Гоце Делчев“.
10. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на
доц. д-р Крсте Шајноски – доцент на Економскиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“.
11. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на
проф. д-р Стеван Алексоски – редовен професор на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“.
12. Oдлука за ангажирање на Правен факултет при УГД - Штип на
асс. д-р Илија Груевски – асистент на Економскиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“.
13. Предлог - одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на
Правниот факултет на прв циклус на студии во академската 2014/2015
г.
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14. Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на втор
циклус студии во учебната 2014/2015 година на Правниот факултет.
15. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање доцент/вонреден професор за наставно – научната
област криминологија.
16. Одлука за запишување на втор циклус студии на Александра
Станојковска.
17. Одлука за запишување на втор циклус студии на Александар Стојанов.
18. Одлука за запишување на втор циклус студии на Биљана Бојчевска.
19. Одлука за запишување на втор циклус студии на Благица Илиева.
20. Одлука за запишување на втор циклус студии на Бојана Мишева.
21. Одлука за запишување на втор циклус студии на Васко Николов.
22. Одлука за запишување на втор циклус студии на Виктор Стојанов.
23. Одлука за запишување на втор циклус студии на Горан Петровски.
24. Одлука за запишување на втор циклус студии на Давор Везенков.
25. Одлука за запишување на втор циклус студии на Дејан Велинов.
26. Одлука за запишување на втор циклус студии на Даниела Иванова.
27. Одлука за запишување на втор циклус студии на Даниела Ристова
Петковска.
28. Одлука за запишување на втор циклус студии на Ивана Ивановска.
29. Одлука за запишување на втор циклус студии на Ивана Костова.
30. Одлука за запишување на втор циклус студии на Игор Петров.
31. Одлука за запишување на втор циклус студии на Ирена Петрушевска.
32. Одлука за запишување на втор циклус студии на Јелена Ангелова.
33. Одлука за запишување на втор циклус студии на Катерина Бурлијоска.
34. Одлука за запишување на втор циклус студии на Катерина Ѓоргиева.
35. Одлука за запишување на втор циклус студии на Катерина Крушарска.
36. Одлука за запишување на втор циклус студии на Катерина Митревска.
37. Одлука за запишување на втор циклус студии на Костадин Ристовски.
38. Одлука за запишување на втор циклус студии на Леа Хари.
39. Одлука за запишување на втор циклус студии на Марија Василевска.
40. Одлука за запишување на втор циклус студии на Македонка Илијева.
41. Одлука за запишување на втор циклус студии на Марија Јованова.
42. Одлука за запишување на втор циклус студии на Мартин Јордевски.
43. Одлука за запишување на втор циклус студии на Миле Медарски.
44. Одлука за запишување на втор циклус студии на Магдалена Николова.
45. Одлука за запишување на втор циклус студии на Марија Поповска.
46. Одлука за запишување на втор циклус студии на Марина
Стаменковска.
47. Одлука за запишување на втор циклус студии на Марија Штерјова.
48. Одлука за запишување на втор циклус студии на Николина Дачова.
49. Одлука за запишување на втор циклус студии на Наталија Иванова.
50. Одлука за запишување на втор циклус студии на Наташа Миладинова.
51. Одлука за запишување на втор циклус студии на Наталија Ристовска.
52. Одлука за запишување на втор циклус студии на Надица Стојанова.
53. Одлука за запишување на втор циклус студии на Павлинче Насевска.

204

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Одлука за запишување на втор циклус студии на Силвана Бонева.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Бугариновска.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Ивановска.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Карчева.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Костадиновска.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Коцева.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Сашко Лазаров.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Слаѓана Митева.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Стојан Парчаклиев.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Филип Казанџиски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Мери Гичева.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Иван Стојанов.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Марија Михова.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Никифор Џалев.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Александар
Костадинов.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Александра
Тошевска Мирчевски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Влатко Нацев.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Велинка Пљакова.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Горан Ѓоревски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Габриела Кајева.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Даниела Ѓурова.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Дарко Крстев.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Зоранчо Пурески.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Илија Здравев.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Игор Здравковски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Ирена Петрова.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Игор Тодоровски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Јована Саздова.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Мартина
Митевска.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Мартин Петров.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Марина Ристевска.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Маријана
Рогожарска.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Петар Караѓулески.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Христина
Георгиевска.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Горан Соколовски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Жан Станоевски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Крумислав
Барзов.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Катерина
Фудулски.
Одлука за запишување на втор циклус на студии на Мирко Савиќ.
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93. Одлука за запишување на втор циклус на студии на Нико Китани.
94. Одлука за запишување на втор циклус на студии на Хаљит Ајдини.
95. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Скрипта по предметот Граѓанско општество“ од авторот доц.
д-р Страшко Стојановски.
96. Одлука за усвојување на Барањето за финансирање на
научноистражувачки проект под наслов „Капацитет за
партиципативност и транспарентност при носење на одлуки во
единиците на локалната самоуправа во Источен плански регион“,
носител на проектот проф. д-р Јован Ананиев.
97. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Лилјана Пашалиска
под наслов „Правата од здравствено осигурување и надоместокот на
трошоците за лекување“.
98. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Валентина Спасова
Јованова под наслов „Извршување и правото на исполнување на
обврските“.
99. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Јонче Манојлов под наслов „Примена на воената
дипломатија како инструмент на државна (политичка) моќ при
справување со современиот тероризам“.
100. Одлука за активирање на студии на студентот Мишел Тимевски.
101. Одлука за признавање на испити на студентот Ангела Атанасова.
102. Одлука за признавање на испити на студентот Игор Атанасовски.
103. Одлука за признавање на испити на студентот Игор Соколов.
104. Одлука за признавање на испити на студентот Невенка Игнова.
105. Одлука за признавање на испити на студентот Стефан Младеновски.
106. Одлука за промена на изборниот предмет Запишување на правата
на недвижности со предметот Цивилно општество – изборен на
студентот Ангел Митревски.
107. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Александар Поп-Зариев под наслов: „Намален степен
на резилиентност како причина за појава на зголемување на кривични
дела против животот и телото“ и за ментор е одреден проф. д-р
Стеван Алексоски.
108. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1505-27/74 од
6.12.2013 година од Александра Панова – студент на Правосудна
насока – Кочани, за ослободување од плаќање на апсолвентски стаж
за учебната 2013/2014 година.
109. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ванче Нацевски под наслов: „Алтернативни, безбедносни
мерки и постапки кај малолетните деликвенти“ и за ментор е одреден
проф. д-р Стеван Алексоски.
110. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Горѓи Ципушев под наслов: „Надлежности на центрите за
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социјална работа и судиите за малолетниците според новиот Закон
за малолетничка правда“ и за ментор е одреден проф. д-р Стеван
Алексоски.
111. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Мите Зашов под наслов „Трипартизмот во Република
Македонија со акцент на Економско-социјалниот совет“ и за ментор
е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
112. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Сандра Алексоска под наслов: „Основање и управување
на акционерско друштво“ и за ментор е одреден проф. д-р Љупчо
Блажевски.
113. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1502-69/24 од
20.11.2013 година од студентот на втор циклус Ристо Челев за
ослободување од надоместок за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус по истекот на крајниот рок за студирање од договорот.
114. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Весна Јанковска.
115. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Ѓорѓи Наковски.
116. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Лилјана Пашалиска.
117. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Мимоза Таушанова Батева.
118. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Ристо Челев.
119. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Станка Ивановска.
120. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Стојанче Стојанов.
121. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Прага, Чешка
Република на проф. д-р Војо Беловски.
122. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Брно, Чешка
Република на доц. д-р Љупчо Сотироски.
123. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Брно, Чешка
Република на доц. д-р Љупчо Сотироски.
Дневен ред на 96. седница на ННС, одржана на 24.12.2013 год.
1. Усвојување на записникот од 95. седница на ННС на Правен факултет.
2. Донесување Одлука за избор на претставници во Универзитетскиот
сенат од Правен факултет.
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Лобирање во дипломатијата“ од
кандидатот Стево Насковски.
4. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Семејното насилство во источниот регион на Р.Македонија
со посебен осврт на улогата на МВР“ од кандидат Лилјана ШоповскаСтојановска.
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5. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Основните криминалистички начела, со посебен осврт
на утврдување на начелото на етичкиот кодекс на полициските
службеници во вршењето на нивната работа“ од кандидат Весна
Јанковска.
6. Донесување Одлука за назначување на лице за ажурирање на вебстраницата на Правен факултет на летен семестар 2013/2014 година.
7. Донесување Одлука за замена на член во дисциплинската комисија на
Правен факултет.
8. Донесување Одлука за дополнување на листа на теми за дипломска
работа.
9. Донесување Одлука за дополнување на листа на теми за магистерски
трудови.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување
на испит по Запишување на права на недвижности во декемвриска
сесија 2013 година.
11. Донесување Одлука за измена на комисијата за оцена на магистерски
труд под наслов „Оштетениот како тужител во кривичната постапка“
од кандидатот Сузана Милевска формирана со Одлука дел. бр.1602156/107 од 16.10.2013 година.
12. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски.
13. Барања од студенти на прв циклус.
14. Разно.
Донесени одлуки на 96. седница:
1. Одлука за замена на членови на Универзитетски сенат од редот на
професорите на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип.
2. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Стево Насковски под наслов „Лобирање во
дипломатијата“.
3. Одлука заприфаќање на Пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Лилјана Шоповска Стојановска под наслов: „Семејното
насилство во источниот регион на Р.Македонија“.
4. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Весна Јанковска под наслов: „Основните
криминалистички начела, со посебен осврт на утврдување на начелото
на етичкиот кодекс на полициските службеници во вршењето на
нивната работа“.
5. Одлука за определување на асс.д-р Дејан Маролов за одговорно
лице за истакнување на соопштенија на веб-страницата на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летен
семестар во учебната 2013/2014.
6. Одлука за замена на член во дисциплинската комисија на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, односно доц.
д-р Олга Кошевалиска се заменува со асс.м-р Кристина Мишева.
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7. Одлука за дополнување на Одлука бр. 1602-156/17 од 16.10.2013
година за усвојување на листа на теми за дипломски труд/завршен
испит за учебната 2013/2014 на Правен факултет.
8. Одлука за дополнување на Одлука бр.1602-171/13 од 12.11.2013
година за усвојување на листа на теми за магистерски труд за учебната
2013/2014 на Правен факултет.
9. Одлука за формирање на комисија за спроведување на испит по
предметот Запишување на права на недвижности за декемвриска
сесија 2013/2014 година.
10. Одлука за измена на комисијата за оцена на магистерски труд под
наслов „Оштетениот како тужител во кривичната постапка“ од
кандидатот Сузана Милевска формирана со Одлука дел. бр.1602156/107 од 16.10.2013 година.
11. Одлука за преземање на преостанати обврски по предметите од
студиските програми 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013 на Правен факултет.
12. Одлука за активирање на студии на студентот Ана Величкова.
13. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студентот Ана Величкова.
14. Одлука за промена на статусот на студентот Ана Величкова.
15. Одлука за признавање на испити на студентот Александар Поп
Зариев.
16. Одлука за признавање на испити на студентот Славица Ефтимова.
17. Одлука за признавање на испити на студентот Марина Радосављевиќ.
18. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр. 0405-2/25 од
18.12.2013 од Марија Поповска бидејќи тоа се административни
трошоци кои се потребни при запишувањето на втор циклус.
19. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Горан Колевски под наслов: „Сообраќаен криминалитет“
и за ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
Дневен ред на 97. седница на ННС, одржана на 28.1.2014 год.
1. Усвојување на записникот од 96. седница на ННС на Правен факултет.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 25.12.2013 година за избор на еден наставник во
насловно звање доцент/вонреден професор за наставно-научната
област криминологија.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно-научната област криминологија.
4. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно научната област Право на
Европската унија.
5. Донесување Одлука за избор на членови во одборот за соработка
и доверба со јавноста од Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
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6. Донесување Одлука за усвојување Правилник за дополнување на
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за реализирање на
испит по предметот Запишување на правата на недвижности.
8. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр.1602189/3 од 10.12.2013 за покриеноста на наставата за летен семестар за
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
9. Донесување Одлуки за ангажирање на стручњаци од пракса во
наставата на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
10. Донесување Одлука за ангажирање на вон.проф. д-р Методи ХаџиЈанев од Воена академија.
11. Дискусија за нацрт на елаборат за организирање на трет циклус
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
12. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Оштетениот како тужител
во кривичната постапка“ од кандидатот Сузана Милевска.
13. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Примена на воената дипломатија
како инструмент на државната (политичка) моќ при справувањето со
современиот тероризам“ од кандидатот Јонче Манојлов.
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Начин на работа и овластувања на
Народниот правобранител на Република Македонија“ од кандидат
Верица Ристова.
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Европскиот суд на правдата и
Европската унија“ од кандидат Сашо Тевдов.
16. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Вредностите и целите на Европската унија во креирање на
областа на слобода, безбедност и правда“ од кандидат Златко Иванов.
17. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Пристап базиран на човековите права при креирањето на
локалниот развој во Република Македонија“ од кандидат Елизабета
Ивановска.
18. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Нови форми на политичка комуникација во социјалните
медиуми и мрежи во текот на изборна кампања“ од кандидат Мартин
Нацев.
19. Барања од вработени.
20. Барања од студенти на прв циклус.
21. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки од 97. седница
Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставно –
научната област криминологија, и тоа д-р Васко Стамевски.
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1. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставно
– научната област криминологија.
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област право на Европската унија.
3. Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
4. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Правниот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр.
24 од ноември 2012 година).
5. Одлука за формирање на комисија за спроведување на испит по
предметот Запишување на права на недвижности за фебруарска
сесија 2013/2014 година.
6. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-189/3 од
10.12.2013 година за покриеноста на наставата за летен семестар
за учебната 2013/2014 година на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
7. Одлука за ангажирање на Ленче Манева – судија во Основен суд –
Штип.
8. Одлука за ангажирање на Петранка Ташева – судија во Основен суд
– Стумица.
9. Одлука за ангажирање на Стојанче Рибарев – судија во Апелационен
суд – Штип.
10. Одлука за ангажирање на Снежана Трпоска – судија во Управен суд
– Скопје.
11. Одлука за ангажирање на Валентин Николоски – уредник и новинар
во ТВ Сител.
12. Одлука за ангажирање на вон.проф. д-р Методи Хаџи-Јанев на Превен
факултет.
13. Одлука заусвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сузана Милевска под
наслов: „Оштетениот како тужител во кривичната постапка“.
14. Одлука заусвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Јонче Манојлов.
15. Одлука заформирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Верица Ристова под наслов „Начин на работа и
овластувања на Народниот правобранител на Република Македонија“.
16. Одлука заформирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Сашо Тевдов под наслов „Европскиот суд на правдата и
Европската унија
17. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Златко Иванов под наслов: „Вредностите и целите на
Европската унија во креирањето на областа на слобода, безбедност
и правда“.
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18. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Елизабета Ивановска.
19. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Мартин Нацев под наслов: „Нови форми на политичка
комуникација во социјалните медиуми и мрежи во текот на изборна
кампања“.
20. Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Новинарска етика, од авторот доц. д-р Андон Мајхошев.
21. Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
Новинарска етика, од авторот доц. д-р Андон Мајхошев.
22. Одлука за активирање на студии на студентот Весна Ивановска.
23. Одлука за мирување на студии на студентот Славче Стојанов, во
периодот од 28.1.2014 до 28.1.2015 година.
24. Одлука за одобрување на барањето од студент Кристијан Панев дел.
бр.1505-11/1 од 27.1.2014 година.
25. Одлука за префрлување од УКИМ-Правен факултет на УГД – Правен
факултет и признавање на испити на студентот Милош Денковски.
26. Одлука за префрлување од УКЛО – Факултет за безбедност на УГД
– Правен факултет Саше Марковски.
27. Одлука за признавање на испити на студентот Зоран Тодоровски.
28. Одлука за признавање на испити на студентот Јулија Димоска.
29. Одлука за признавање на испити на студентот Маја Алексовска.
30. Одлука за признавање на испити на студентот Марио Здравески.
31. Одлука за признавање на испити на студентот Никола Тодоров.
32. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Кире Русев под наслов: „Кривични дела против имот
со криминалистички осврт на тешка кражба“ и за ментор е одреден
проф. д-р Стеван Алексоски
33. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Радомир Николовски под наслов: „Класификација на
јавните расходи“, и за ментор е одреден проф. д-р Љупчо Блажевски.
34. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ана Величкова под наслов: „Етиолошки и феноменолошки
аспекти на економскиот криминалитет во Р.Македонија“, и за ментор
е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
35. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1505-10/1 од
20.1.2014 година од студентот Симона Шпирова за ослободување од
партиципација почнувајќи од втор семестар.
36. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Горанчо Димитров.
37. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Мирјанка Гоцевска Стефановска.
38. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Оливер Митев.
39. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на Тања
Петрова.
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40. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на Томе
Стојанов.
41. Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1502-69/32 од
24.12.2013 година од студентот на втор циклус Велинка Пљакова
за средствата уплатени за партиципација за учебната 2012/2013 да
и се префрлат и признаат за нејзиното повторно запишување на
Правен факултет на втор циклус на студиската програма Масовни
комуникации и менаџмент во медиумите во учебната 2013/2014.
42. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1502-69/30 од
19.12.2013 година од студентот на втор циклус Горанчо Димитров за
ослободување од надоместок за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус по истекот на крајниот рок за студирање од договорот.
43. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1502-69/28 од
19.12.2013 година од студентот на втор циклус Тања Петрова за
ослободување од надоместок за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус по истекот на крајниот рок за студирање од договорот.
44. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1502-69/29 од
19.12.2013 година од студентот на втор циклус Томе Стојанов за
ослободување од надоместок за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус по истекот на крајниот рок за студирање од договорот.
Дневен ред на 98. седница на ННС, одржана на 18.2.2014 год.
1. Усвојување на записникот од 97. седница на ННС на Правен факултет;
2. Донесување Oдлука по Барање бр. 0405-2/3 од 17.2.2014 година на
доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска, доцент на Правен факултет,
за признавање на изборот во звање доцент на Универзитет за туризам
и менаџмент во Скопје;
3. Донесување Oдлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
4. Донесување Oдлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 1.2.2014 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научната област право на Европската унија;
5. Донесување Oдлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област право
на Европската унија;
6. Донесување Oдлука за усвојување на елаборат за трет циклус на
студии на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
7. Донесување Oдлука по Барање дел.бр. 1607-52/1 од 10.2.2014 година
за ангажирање на доц. д-р Борка Тушевска на Правен факултет
во Кичево при Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, за
изведување на настава на прв циклус;
8. Донесување Oдлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр.
1602-40/49 од 29.1.2014 година за покриеноста на наставата за летен
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9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

семестар за учебната 2013/2014 година на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Донесување Oдлука за измена на Одлука дел.бр.1602-189/119 од
ангажирање на доц. д-р Кирил Барбареев – доцент на Факултет за
образовни науки, во учебната 2013/2014 (летен семестар);
Донесување Oдлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Лобирање во дипломатијата“
од кандидатот Стево Насковски;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Преземање на акционерските друштва со посебен осврт
на мерките за одбрана од непријателското преземање“ од кандидат
Соња Гарванска Гоцева;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Договорот за осигурување на стока во меѓународниот превоз
со посебен осврт на нечесните клаузули кај осигурувањето“ од
кандидат Билјана Димитрова;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Положбата на јавниот обвинител според новиот ЗКП“ од
кандидат Дејан Велинов;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Фактори кои влијаат за развод на брак и последици од разводот и
компаративните показатели во соседството“ од кандидат Катерина
Бурлијовска;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Кривична постапка против дете“ од кандидат Марија Јованова;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Методика на откривање на различни видови на кривични дела
од областа на имотниот криминалитет“ од кандидат Маја Николова;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Обврските на купувачот во домашното и во меѓународното
право“ од кандидат Наталија Иванова;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Правните последици од стечајот врз долготрајните облигации“ од
кандидат Сања Јовчевска;
Донесување Oдлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Право на синдикално организирање“ од кандидат Стојан
Парчеклиев;
Барања од вработени;
Барања од студенти на прв циклус;
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки од 98. седница
1. Предлог - одлука за одобрување на Барањето бр. 0405-2/3 од
17.2.2014 година на доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска, доцент
на Правен факултет, за признавање на изборот во звање доцент на
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

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

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје (одлука дел.бр.02609/1 од 12.10.2010), сметано од ден 12.10.2010 година.
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип и усвојување на Извештајот за веродостојност на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Правен факултет.
Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област право на
Европската унија, и тоа д-р Љупчо Сотироски.
Одлука за формирање на рецензентска комисија во сите звања звања
за наставно-научната област право на Европската унија.
Одлука за усвојување на елаборат и акредитација на нова студиската
програма Политички науки – Политички системи на трет циклус на
студии на Правниот факултет.
Одлука за давање на согласност за изведување на настава на прв
циклус на Правен факултет – Кичево при Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, на доц. д-р Борка Тушевска по предметот Стечај
и стечајна постапка – изборен предмет во осми семестар на изборната
насока „Граѓанско право“ со фонд на часови 3+1.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-40/49 од
29.1.2014 година за покриеноста на наставата за летен семестар за
учебната 2013/2014 година на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за измена на Одлука дел.бр.1602-189/119 од ангажирање на
доц. д-р Кирил Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки,
во учебната 2013/2014 (летен семестар).
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Соња Гарванска Гоцева под наслов: „Преземање на
акционерските друштва со посебен осврт на мерките за одбрана од
непријателско преземање“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Билјана Димитрова.
Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Дејан Велинов.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Катерина Бурлијоска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Марија Јованова.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Маја Јованова.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Наталија Иванова.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Сања Јовчевска.
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17. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Стојан Парчеклиев.
18. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Франција на проф. д-р Јован Ананиев.
19. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Праиа, Капе Верде
на асс. д-р Дејан Маролов.
20. Одлука за организирање на Ораторски средби на Правниот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
21. Одлука за одобрување на превоз на релација Кочани – Штип – Скопје
– Штип – Кочани, поради реализирање на практична настава по
предметот Казнено процесно право за студентите од трета година
(шести семестар) на студиските програми Правосудна насока – Штип
и Јавна администрација (модул Финансово право).
22. Одлука за активирање на студии на студентот Фросина Станојковска.
23. Одлука за мирување на студии на студентот Мартин Марковски, во
периодот од 18.2.2014 до 18.2.2015 г.
24. Одлука за мирување на студии на студентот Сара Горгиева, во
периодот од 18.2.2014 до 18.2.2015 г.
25. Одлука за поништување на исписница со дел. број 1505-6/18 од
29.8.2013 година за студент Сашко Филипов, редовен студент на
студиската програма Правосудна – Штип, поради префрлување на
друг факултет во рамките на Универзитет „Гоце Делчев“ каде што
не е потребна исписница.
26. Одлука за признавање на испити на студентот Ана Величкова.
27. Одлука за признавање на испити на студентот Јулијана Донева
Митева.
28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Меланија Ристова под наслов: „Социјални лични
детерминанти на малолетничката деликвенција“, и за ментор е
одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Јасминка Крстевска под наслов: „Повторот кај малолетни
сторители на кривични дела“, и за ментор е одреден проф. д-р Стеван
Алексоски.
30. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Ката Мишева под наслов: „Фази во склучување на
договорот за меѓународна продажба на стока според Виенска
конференција“, и за ментор е одреден доц. д-р Борка Тушевска.
31. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ненад Мицов под наслов: „Односи со јавноста во единица
на локална самоуправа – Општина Штип“, и за ментор е одреден доц.
д-р Сузана Џамтоска Здравсковска.
32. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1502-27/1 од 14.2.2014
од студентот на прв циклус Ана Стојковска за враќање на уплатените
средства во висина од 7.565 денари за партиципација и за заверка на
втор и упис на трет семестар, бидејќи студентката не била во можност
да продолжи со студирањето во Штип.
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33. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Александар Ванчовски.
34. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Мирјанка Гоцевска Стефановска (втор пат).
35. Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус на
Љубица Божинова,
36. Предлог- мислење за одбивање на Барањето бр.1502-68/4 од
5.2.2014 година од студентот на втор циклус Љубица Божинова за
ослободување од надоместок за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус по истекот на крајниот рок за студирање од договорот.
37. Одлука за одобрување на Барањето и мирување на студиите на втор
циклус на студентот Ирена Петрушевска во периодот од 18.2.2014 до
18.2.2015 г.

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

8.

9.
10.
11.

Дневен ред на 99. седница на ННС, одржана на 2.4.2014 год.
Усвојување на записникот од 98. седница на ННС на Правен факултет;
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор/реизбор на
еден соработник за наставно научната област Римско право;
Донесување Одлука за формирање на меѓународен уредувачки одбор
за Годишен зборник на Правен факултет;
Донесување Одлука за организирање на меѓународна конференција
на Правен факултет;
Донесување Одлука за формирање на комисија за реализирање на
ораторски вечери 2014 година;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Лобирање во дипломатијата“
од кандидатот Стево Насковски;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Европскиот суд на правдата
и Европската унија“ од кандидатот Сашо Тевдов;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Остварувањето на правото на безбедност и здравје
при работа во стопанството во Република Македонија во периодот
2001-2010 година“ од кандидатот Виктор Марјанов;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Укнижување, предбележување и
прибележување во катастарот на недвижности со посебен осврт на
правните основи“ од кандидатот Ристо Челев;
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Оценувањето на судиите како битен елемент за ефикасно
судство“ од кандидат Марина Горгиева;
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Значење на индициите при откривање и докажување на општ
криминалитет“ од кандидат Сузана Данилова;
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Вкрстено испрашување на главната расправа“ од кандидат
Благица Илиева;
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12. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Медијација во кривичните постапки“ од кандидат Ивана
Костова;
13. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Казнено-правна заштита на животната средина“ од кандидат
Мимоза Таушанова Батева;
14. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Теоретски и концепциски аспекти на изборна кампања“ од
кандидатот Лена Самарџиевска;
15. Донесување Одлука за дополнување на листата на теми за магистерска
работа на Правен факултет за учебната 2013/2014 година;
16. Донесување Одлука за дополнување на листата на теми за дипломска
работа на Правен факултет за учебната 2013/2014 година;
17. Барања од вработени;
18. Барања од студенти на прв циклус;
19. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 99. седница
1. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден соработник
во звање асистент за наставно-научната област Римско право.
2. Одлука за формирање на меѓународен програмски комитет за
Годишен зборник на Правен факултет,
3. Одлука за организирање на меѓународна конференција на Правен
факултет и формирање на програмски комитет.
4. Одлука за формирање на комисија за реализација на ораторските
вечери за 2014 година.
5. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Стево Насковски.
6. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сашо Тевдов.
7. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Виктор Марјанов под наслов „Остварувањето на правото
на безбедност и здравје при работа во стопанството во Република
Македонија во периодот 2001-2010 година“.
8. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Ристо Челев под наслов „Укнижување, предбележување
и прибележување во катастарот на недвижности со посебен осврт на
правните основи“.
9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Марина Гоергиева под наслов: „Оценувањето на
судиите како битен елемент за ефикасно судство“.
10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Сузана Данилова под наслов: „Значење на индициите
при откривање и докажување на општ криминалитет“.
11. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Благица Илиева под наслов: „Вкрстено испрашување
на главната расправа“.

218

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ивана Костова.
13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Мимоза Таушанова Батева.
14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
под наслов „Теоретски и концепциски аспекти на изборна кампања“
од кандидатот Лена Самарџиевска.
15. Одлука за дополнување на Одлука бр.1602-171/13 од 12.11.2013
година за усвојување на листа на теми за магистерски труд за учебната
2013/2014 на Правен факултет.
16. Одлука за дополнување на Одлука бр. 1602-156/17 од 16.10.2013
година за усвојување на листа на теми за дипломски труд/завршен
испит за учебната 2013/2014 на Правен факултет.
17. Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум со наслов
„Дипломатска организација, дејност и професија“ од авторите доц.
д-р Љупчо Сотироски и Тања Достинова-Запрова.
18. Одлука за активирање на студии на студентот Ивана Ѓоргиевска.
19. Одлука за активирање на студии на студентот Сашко Филипов.
20. Одлука за признавање на испити на студентот Никола Илиевски.
21. Одлука за признавање на испити на студентот Тања Симонова.
22. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Сибел Сејфединова под наслов: „Санкции за малолетници
со посебен осврт на воспитни мерки“, и за ментор е одреден проф. д-р
Стеван Алексоски.
23. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен
испит од студентот Гордана Андонова под наслов: „Меѓуетничка
коегзистенција во Република Македонија“, и за ментор е одреден доц.
д-р Страшко Стојановски.
24. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Драган Јанев под наслов: „Феноменолошки и етиолошки
осврт на криминалитетот и трговија со луѓе“, и за ментор е одреден
проф. д-р Стеван Алексоски.
25. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Душанка Срцева под наслов: „Политики на проширување
на ЕУ“, и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
26. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Зоран Тодоровски под наслов: „Модели на претставување
и репрезентативност на синдикатот и здруженија на работодавачите“,
и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
27. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Ивана Јовановска под наслов: „Кодекс на новинарите
– компаративна анализа“, и за ментор е одреден доц. д-р Сузана
Џамтоска Здравковска.
28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ивана Кузмановска под наслов: „Нормативна функција на
МОТ: конвенции и препораки и постапка на нивно донесување“, и за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.

219

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Оливер Наковски под наслов: „Национализмот на
Балканот“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
30. Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1505-27/3 од
5.3.2014 година од Александар Давчев – вонреден студент на насока
Правни студии, за враќање на погрешно уплатените средства за
партиципација за четврти семестар (11.900 денари) и за упис на
семестар (500 денари) кои се уплатени на сметка за втор циклус, а
треба на сметка на прв циклус.
31. Предлог – мислење за одбивање на барањето бр.1505-27/4 од 31.3.2014
година од Драган Јорданов – студент на насока Новинарство, за
враќање на уплатените средства за партиципација за прв семестар во
износ од 6.435 денари.
32. Предлог – мислење за одобрување на барањето бр.1502-68/7 од
24.2.2014 година од Мери Гичева – студент на втор циклус на
насока Правосудна, за враќање на погрешно уплатените средства за
партиципација за четврти семестар (30.750 денари) кои се уплатени
на сметка за прв циклус, а треба на сметка на втор циклус.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

220

Дневен ред на 100. седница на ННС, одржана на 7.5.2014 год.
Усвојување на записникот од 99. седница на ННС на Правен факултет;
Донесување Одлука за избор на еден наставник во наставно-научно
звање насловен доцент за наставно – научната област криминологија
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за покриеност на наставата на прв циклус на
студии за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година;
Донесување Одлука за покриеност на наставата на втор циклус на
студии за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година;
Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор
Кристин Витнбл;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Остварување на правото
на безбедност и здравје при работа во стопанството во Република
Македонија во периодот 2001-2010 година“ од кандидатот Виктор
Марјанов;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Начин на работа и овластувања на
Народниот правобранител“ од кандидатот Верица Ристова;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Укнижување, предбележување и
прибележување во катастарот на недвижности со посебен осврт на
правните основи“ од кандидатот Ристо Челев;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Образованието, професиите
и професионалната ориентација услов за продуцирање успешни
кадри во администрацијата – Министерство за внатрешни работи“ од
кандидатот Симо Петров;
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9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Казнената политика и нејзиното влијание врз
намалувањето на криминалитетот со осврт на Апелационото подрачје
Штип“ од кандидатот Елена Цикарска;
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд под наслов „Деловна комуникација во патниот
сообраќај во Република Македонија“ од кандидатот Анкица
Трпковска;
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд под наслов „Деволуција на надлежностите на
локалната самоуправа во периодот по втората светска војна до денес“
од кандидатот Сања Ристова;
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд под наслов „Пензискиот систем во Република
Македонија со акцент на третиот пензиски столб во општините од
Југоисточна Македонија“ од кандидатот Верче Миткова;
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд под наслов „Етички стандарди на државните
службеници во локалната самоуправа во Република Македонија“ од
кандидатот Николина Тарчуговска – Милошевска;
14. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Алтернативно решавање на спорови во Република Македонија“ од
кандидат Даниела Иванова;
15. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Дискриминацијата и вознемирување во сферата на работните
односи“ од кандидат Сања Ивановска;
16. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Вработување на инвалидизирани лица“ од кандидат Наташа
Миладинова;
17. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Дискриминација и вознемирување во сферата на работните односи
со посебен осврт на приватниот сектор“ од кандидат Александар
Стојанов;
18. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Судска соработка во кривичните предмети меѓу Македонија
и ЕУ“ од кандидат Македонка Илијева;
19. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Право на штрајк“ од кандидат Александра Станојковска;
20. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Религијата и религиските заедници во Република Македонија:
Поврзаноста на религијата во државата, политиката и правото“ од
кандидат Магдалена Николова;
21. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Права на обвинетиот во кривичната постапка“ од кандидат
Катерина Ѓоргиева;
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22. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Меѓународен кривичен суд“ од кандидат Слаѓана Митева;
23. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Поставеност на јавната администрација во локална“ од
кандидат Јована Саздова;
24. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Однос помеѓу централни органи и органи на локалната самоуправа
при остварување на контрола и надзор во источно планскиот регион“
од кандидат Мартина Костадиновска;
25. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија
под наслов „Казнено-правните аспекти на злоупотребата на јавните
набавки во Република Македонија“ од м-р Виолета Шаклева;
26. Донесување Одлука за превоз на студенти за посета на Уставен суд
на Република Македонија;
27. Барања од вработени;
28. Барања од студенти на прв циклус;
29. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 100. седница
1. Одлука за избор на д-р Васко Стамевски за наставник во насловно
звање насловен доцент за наставно - научната област криминологија.
2. Одлука за покриеност на наставата за прв циклус зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет.
3. Одлука за покриеност на наставата за втор циклус за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет.
4. Предлог - одлука за ангажирање на д-р Кристин Витнбл за визитинг
професор на Правен факултет.
5. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Виктор Марјанов под
наслов: „Остварување на правото на безбедност и здравје при работа
во стопанството во Република Македонија во периодот 2001-2010
година
6. Одлука за избор на д-р Васко Стамевски за наставник во насловно
звање насловен доцент за наставно - научната област криминологија.
7. Одлука за покриеност на наставата за прв циклус зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет.
8. Одлука за покриеност на наставата за втор циклус за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет.
9. Предлог - одлука за ангажирање на д-р Кристин Витнбл за визитинг
професор на Правен факултет.
10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Виктор Марјанов под
наслов: „Остварување на правото на безбедност и здравје при работа
во стопанството во Република Македонија во периодот 2001-2010
година.
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11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Верица Ристова под
наслов: „Начин на работа и овластувања на народниот правобранител“.
12. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ристо Челев под наслов:
„Укнижување, предбележување и прибележување во катастарот на
недвижности со посебен осврт на правните основи“.
13. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Симо Петров под наслов:
„Образованието, професиите и професионалната ориентација услов
за продуцирање успешни кадри во администрацијата – Министерство
за внатрешни работи“.
14. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Елена Цикарска под наслов „Казнената политика и
нејзиното влијание врз намалувањето на криминалитетот со осврт на
Апелационото подрачје Штип“.
15. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Анкица Трпковска под наслов „Деловна комуникација во
патниот сообраќај во Република Македонија“.
16. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Сања Ристова под наслов „Деволуција на надлежностите
на локалната самоуправа во периодот по втората светска војна до
денес“.
17. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Николина Тарчуговска - Милошевска под наслов „Етички
стандарди на државните службеници во локалната самоуправа во
Република Македонија.
18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Даниела Иванова под наслов: „Алтернативно решавање
на спорови во Република Македонија.
19. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Сања Ивановска под наслов: „Процес на намалување
на правата од работен однос во периодот на транзицијата во
Р.Македонија“.
20. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Наташа Миладинова под наслов: „Вработување на
инвалидизирани лица“.
21. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Александар Стојанов под наслов: „Дискриминација
и психолошко вознемирување во сферата на работните односи со
посебен осврт на приватниот сектор“.
22. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Македонка Илијева под наслов: „Судска соработка во
кривичните предмети меѓу Македонија и ЕУ“.
23. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Александра Станојковска под наслов: „Меѓународни
аспекти на правото на штрајк“.
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24. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Магдалена Николова под наслов: „Религијата
и религиските заедници во Република Македонија: Поврзаноста на
религијата во државата, политиката и правото.
25. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Катерина Ѓоргиева.
26. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Слаџана Митева под наслов: „Надлежноста на
меѓународниот кривичен суд vs. надлежноста на националните судови
во случај на меѓународно кривично дел“.
27. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Јована Саздова.
28. Одлука заприфаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Мартина Костадиновска под наслов: „Однос помеѓу
централни органи и органи на локалната самоуправа при остварување
на контрола и надзор во источно планскиот регион“.
29. Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија под наслов
„Казнено правните аспекти на злоупотребата на јавните набавки во
Република Македонија“ од авторот м-р Виолета Шаклева
30. Одлука за организирање превоз на студенти за посета на Уставен суд
на Република Македонија.
31. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Франција на проф. д-р Јован Ананиев.
32. Одлука за одобрување на отсуство – Порто, Португалија на доц. д-р
Љупчо Сотироски.
33. Одлука за одобрување на отсуство – Порто, Португалија на доц. д-р
Борка Тушевска.
34. Одлука за одобрување на отсуство – Вилниус, Литванија на асс.д-р
Дејан Маролов.
35. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/8г. од 6.5.2014 од
студент Александар Трајковски и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден.
36. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/8г. од 6.5.2014 од
студент Симона Павловска и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден.
37. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Благој Јакимовски под наслов: „Лисабонски договор и
институционалните промени на ЕУ“, и за ментор е одреден доц. д-р
Љупчо Сотироски.
38. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Викторија Малачевска под наслов: „Остварување на
заштитата на правата, обврските и одговорностите од работен однос“,
и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
39. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Мишко Чолаков под наслов: „Етиолошки и феноменолошки
аспект на економскиот криминалитет во Р.Македонија – поврзаност
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40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

со социолошките теории“, и за ментор е одреден проф. д-р Стеван
Алексоски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Тамара Тодевска под наслов: „Меѓународни стандарди
на трудот“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Марија Атанасова под наслов: „Македонското малцинство
во соседните земји“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко
Стојановски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Мимоза Николовска под наслов: „Акционерско друштво
и можните форми на управување“, и за ментор е одреден проф. д-р
Љупчо Блажевски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Наталија Мустачка под наслов: „Улога на религиските
заедници во создавање на предуслови за толеранција и коегзистенција
во македонското општество“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко
Стојановски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-27/6 од 6.5.2014 година
поднесено од Елица Божиновска – студент на прв циклус на Правни
студии – Струмица, генерација 2012/2013, за промена на изборниот
предмет Основи на економија со предметот Граѓанско општество изборен.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-27/5 од 6.5.2014 година
поднесено од Зорица Милошевска – студент на прв циклус на Правни
студии – Струмица, генерација 2012/2013, за промена на изборниот
предмет Основи на економија со предметот Граѓанско општество изборен.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-68/11 од 10.4.2014 година
поднесено од Мирјета Бајрамоска – студент на втор циклус на насока
Комуникациски менаџмент и односи со јавноста (3+2, 120 EKTC),
генерација 2012/2013, за промена на изборниот предмет Политички
партии со предметот Службенички систем – изборен.

Дневен ред на 101. седница на ННС, одржана на 27.5.2014 год.
Усвојување на записникот од 100. седница на ННС на Правен
факултет;
1. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област меѓународно
јавно право;
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област право на
Европската унија;
3. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Право на Европската унија, според конкурс објавен на 1.2.2014
година;
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4. Донесување на предлог-одлука за ангажирање на визитинг професори
на Правен факултет за учебната 2014/2015 година;
5. Донесување Одлука за формирање на организационен одбор на
Меѓународна конференција на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на
ракописот со наслов „Политики на Европската унија“ – од авторот
доц. д-р Љупчо Сотироски на Правниот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, објавен во Универзитетски билтен бр.121 од
1 април 2014 година;
7. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Казнената политика и
нејзиното влијание врз намалувањето на криминалитетот со осврт на
Апелационото подрачје Штип“ од кандидатот Елена Цикарска;
8. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Деловна комуникација во
патниот сообраќај во Република Македонија“ од кандидатот Анкица
Трпковска;
9. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Пензискиот систем во Република
Македонија со акцент на третиот пензиски столб во општините на
Југоисточна Македонија“ од кандидатот Верче Миткова;
10. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Деволуција на надлежностите
на локалната самоуправа во Република Македонија“ од кандидатот
Сања Ристова;
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Утврдување на практичната примена
на ресторативната правда во третирањето на малолетните сторители
на кривични дела и превенирањето на малолетничкиот криминал“ од
кандидатот Влатко Апостолов;
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Деловна комуникација во патниот
сообраќај во Република Македонија“ од кандидат Анкица Трпковска;
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Оценувањето на судиите како битен
елемент за ефикасно судство“ од кандидатот Марина Горгиева;
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Заштита на правото на сопственост и владението во
Република Македонија“ од кандидатот Драган Мустачки;
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Гласачко однесување во Република
Македонија“ од кандидатот Душко Петров;
16. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Организираниот криминал во
Република Македонија“ од кандидатот Кристина Ристовска;
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17. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Криминалистичко значење на балистичките експертизи
и ДНК-анализи во расветлување на убиства извршени со огнено
оружје“ од кандидат Горан Ѓоревски;
18. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Соработката на Интерпол, ООН и НАТО во борбата со
современите форми на тероризам во светот во 21 век“ од кандидат
Петар Караѓулески;
19. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Методи и техники за откривање и фиксирање на најчести
траги при кривично дело кражба, тешка кражба и разбојничка
кражба“ од кандидат Љубица Ѓорѓиева;
20. Барања од вработени;
21. Барања од студенти на прв циклус;
22. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 101. седница
1. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област меѓународно јавно право.
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област право на Европската унија
3. Одлука за формирање на нова рецензентска комисија по објавен
конкурс на 1.2.2014 година во дневните весници „Нова Македонија“
и „Коха“ за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област право на Европската унија.
4. Предлог - одлука за ангажирање на проф. д-р Кристоф Гуд за
визитинг професор на Правен факултет при УГД.
5. Одлука за формирање на организационен одбор за Меѓународна
конференција.
6. Одлука заусвојување на извештајот –рецензијата на ракописот со
наслов „Политики на Европската унија“ – од авторот доц. д-р Љупчо
Сотироски.
7. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елена Цикарска под
наслов: „Казнената политика и нејзиното влијание врз намалувањето
на криминалитетот со осврт на Апелационото подрачје Штип“.
8. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Анкица Трпковска под
наслов: „Деловна комуникација во патниот сообраќај во Република
Македонија“.
9. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Верче Миткова под
наслов: „Пензискиот систем во Република Македонија со акцент на
третиот пензиски столб во општините на Југоисточна Македонија“.
10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сања Ристова под
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наслов: „Деволуција на надлежностите на локалната самоуправа во
Република Македонија“
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Влатко Апостолов под наслов „Утврдување на
практичната примена на ресторативната правда во третирањето
на малолетните сторители на кривични дела и превенирањето на
мамолетничкиот криминал“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Анкица Трпковска под наслов „Деловна комуникација во
патниот сообраќај во Република Македонија
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Марина Горгиева под наслов „Оценувањето на судиите
како битен елемент на ефикасно судство“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Драган Мустачки под наслов „Заштита на правото на
сопственост и владението во Република Македонија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Душко Петров под наслов „Гласачко однесување во
Република Македонија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Кристина Ристовска под наслов „Организираниот
криминал во Република Македонија
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Горан Ѓоревски под наслов: „Криминалистичко
значење на балистичките експертизи и ДНК-анализи во расветлување
на убиства извршени со огнено оружје“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Петар Караѓулески под наслов: „Соработката
на Интерпол, ООН и НАТО во борбата со современите форми на
тероризам во светот во 21 век“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Љубица Ѓоргиева под наслов: „Методи и техники за
откривање и фиксирање на најчести траги при кривично дело кражба,
тешка кражба и разбојничка кражба“.
Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Франција на проф. д-р Јован Ананиев.
Одлука за одобрување на отсуство – Боцвана Колеџ - Габороне на
асс. д-р Дејан Маролов.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/9г. од 20.5.2014 од
студент Димитар Атанасовски и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/10г. од 26.5.2014 од
студент Игорче Брндевски за промена на статусот на студентот од
редовен во вонреден.
Одлука за признавање на испити на студентот Александра Коцева.
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25. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Деспина Стојановска под наслов: „Нормативна рамка
за граѓански организации во Република Македонија“, и за ментор е
одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
26. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Ивана Стоиловска под наслов: „Засновање на работен
однос“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
27. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Билјана Стоилова под наслов: „Спроведување на
арбитражната постапка во Република Македонија“, и за ментор е
одреден доц. д-р Љупчо Сотировски.
28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Јулија Спаскова под наслов: „Етнички групи во
Р.Македонија“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Маринела Јовановска под наслов: „Право на здравствено
осигурување“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
30. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Шенај Османов под наслов: „Право на правично судење
во Р.Македонија“, и за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
31. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-68/15 од 7.5.2014 година
поднесено од Ана Басаровска, студент на насока Јавна администрација
(3+2), за активирање на студиите.
32. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/26 од 19.5.2014 г.
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд.
33. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-68/18 од 22.5.2014 од
студентот Александар Поповски.
Дневен ред на 102. седница на ННС, одржана на 1.7.2014 год.
Усвојување на записникот од 101. седница на ННС на Правен
факултет;
1. Донесување Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на
учебно помагало по предметот Конзуларно и дипломатско право од
авторите доц. д-р Љупчо Сотироски и Тања Достинова - Запрова
на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
објавен во Универзитетски билтен бр.125 од 2 јуни 2014 година;
2. Донесување Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на
ракописот со наслов „Казнено правните аспекти на злоупотребата на
јавните набавки во Република Македонија“ од авторот м-р Виолета
Шаклева, објавен во Универзитетски билтен бр.125 од 2 јуни 2014
година;
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за прием на документи
за запишување на студентите на Правен факултет за учебната
2014/2015 г. за прв циклус на студии;
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4. Донесување Одлука за формирање на комисија за прием на документи
за запишување на студентите на Правен факултет за учебната
2014/2015 г. за втор циклус на студии;
5. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Разгледување на известување дел.бр.0302-сл од 26.6.2014 во врска
со одлуката од ННС за распишување на конкурс за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно - научната област Римско
праводел.бр.1602-87/3 од 2.4.2014;
7. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на асистент
– докторанд за наставно – научната област римско право;
8. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Етички стандарди на државните
службеници во локалната самоуправа во Република Македонија“ од
кандидатот Николина Тарчуговска - Милошевска;
9. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Оценувањето на судиите
како битен елемент за ефикасно судство“ од кандидатот Марина
Горгиева;
10. Донесување на одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Утврдување на практичната
примена на ресторативната правда во третирањето на малолетните
сторители на кривични дела и превенирањето на малолетничкиот
криминал“ од кандидатот Влатко Апостолов;
11. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Организираниот криминал
во Република Македонија“ од кандидатот Кристина Ристовска;
12. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Гласачко однесување во
Република Македонија“ од кандидатот Душко Петров;
13. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Инструмент за претпристапна
помош“ од кандидатот Станка Ивановска;
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Данок на додадена вредност“ од кандидатот Натали
Дечовска;
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Дозволеност на ревизија во парничната
постапка и повторување во парничната постапка“ од кандидатот
Марина Глигорова;
16. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Теоретски стојалишта на современтите
меѓународни односи“ од кандидатот Раско Мишкоски;
17. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Казнено правната политика на РМ во случај на кривични
дела поврзани со злоупотреба на постапката за стечај“ од кандидат
Кристина Балабанова;

230

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

18. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Регрутирањето, оценувањето и наградувањето на државните
и јавните службеници во РМ, законска поставеност, сегашна состојба
и перспективи“ од кандидат Ана Наунова;
19. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Република Македонија и евроинтеграцијата“ од кандидат
Стојанче Стојанов;
20. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Методика на откривање на разбојништвата и истражување
на значењето на цртите на криминалната личност на разбојниците“од
кандидат Милена Крушарева;
21. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката дел. бр.
1602-109/9 од 8.5.2014 година за покриеноста на наставата за зимски
и летен семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
22. Донесување Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници
за Првата меѓународната научна конференција:Општествената
промена во Глобалниот свет
23. Барања од вработени;
24. Барања од студенти на прв циклус;
25. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 102. седница
1. Одлука заусвојување на извештајот –рецензијата на учебното
помагало по предметот „Конзуларно и дипломатско право“ – од
авторите доц. д-р Љупчо Сотироски и Тања Достинова - Запрова.
2. Одлука заусвојување на извештајот–рецензијата за ракописот со
наслов „Казнено-правните аспекти на злоупотребата на јавните
набавки во Република Македонија“.
3. Одлука за формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти
на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2014/2015 година.
4. Одлука за формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти на
втор циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2014/2015 година.
5. Одлука заизбор на еден асистент – докторанд за наставно – научната
област римско право.
6. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Николина Тарчуговска
- Милошевска под наслов: „Етички стандарди на државните
службеници во локалната самоуправа во Република Македонија“.
7. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марина Горгиева под
наслов: „Оценување на судиите како битен елемент за ефикасно
судство“.

231

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

8. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Влатко Апостолов под
наслов: „Утврдување на практичната примена на ресторативната
правда во третирањето на малолетните сторители на кривични дела и
превенирањето на малолетничкиот криминал“.
9. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Кристина Ристовска под
наслов: „Организираниот криминал во Република Македонија“.
10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Душко Петров под
наслов: „Гласачко однесување во Република Македонија“.
11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Станка Ивановска под
наслов: „Инструмент за претпристапна помош“.
12. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Натали Дечовска.
13. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Марина Глигорова.
14. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Раско Мишкоски под наслов „Теоретски стојалишта на
современтите меѓународни односи“.
15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Кристина Балабанова под наслов: „Казнено правната
политика на РМ во случај на кривични дела поврзани со злоупотреба
на постапката за стечај“.
16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ана Наунова под наслов: „Регрутирањето, оценувањето
и наградувањето на државните и јавните службеници во РМ, законска
поставеност, сегашна состојба и перспективи“.
17. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Стојанче Стојанов под наслов: „Република Македонија
и евроинтеграцијата“.
18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Милена Крушарева под наслов: „Методика на
откривање на разбојништвата и истражување на значењето на цртите
на криминалната личност на разбојниците“.
19. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-109/9
од 8.5.2014 година за покриеноста на наставата за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
20. Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници за
Првата меѓународната научна конференција: Општествената промена
во глобалниот свет.
21. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Букурешт, Романија
на доц. д-р Јадранка Денкова
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22. Одлука за признавање на испити на студентот Владимир Марков.
23. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Александра Андова под наслов: „Принципи на управна
постапка“, и за ментор е одреден доц. д-р Јадранка Денкова.
24. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Борче Петров под наслов: „Методика на откривање
на кривично дело разбојништво“, и за ментор е одреден проф. д-р
Стеван Алексоски.
25. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Лидија Давкова под наслов: „Односот и местото на
арбитражата меѓу останатите средства за мирно решавање на
споровите“, и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
26. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Љубинка Попова под наслов: „Компаративно
македонско и европско право на интелектуална сопственост“, и за
ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
27. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Марија Ристовска под наслов: „Не(дискриминација) во
работните односи“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Росана Стојановска под наслов: „Меѓународни стандарди
на трудот“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Александар Треневски под наслов: „Виктимолошки
аспекти на сексуалните деликти“, и за ментор е одреден проф. д-р
Стеван Алексоски.
30. одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Кристијан Милески под наслов: „Судење во разумен
рок во кривичните предмети“, и за ментор е одреден доц. д-р Олга
Кошевалиска.
31. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Надица Чичаковска под наслов: „Охридски рамковен
договор“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
32. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Стефан Младеновски под наслов: „Разузнавање и
современи безбедносни ризици“, и за ментор е одреден доц. д-р Стеван
Алексоски.
33. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Сандра Цекова под наслов: „Колективно преговарање“, и
за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
34. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/32 од 3.6.2014година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Велко Страшевски.
35. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/31 од 3.6.2014година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Јовица Страшевски.
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Дневен ред на 103. седница на ННС, одржана на 9.7.2014 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 25.6.2014 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област меѓународно јавно право;
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
меѓународно јавно право;
Донесени одлуки на 103. седница

1. Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно – научната
област меѓународно јавно право, и тоа д-р Дејан Маролов.
2. Одлука заформирање на рецензентска комисија во сите звања
звања за наставно – научната област меѓународно јавно право.
Дневен ред на 104. седница на ННС, одржана на 13.8.2014 год.
Усвојување на записниците од 102. и 103. седница на ННС на Правен
факултет;
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 4.7.2014 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област право на Европската унија;
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област право
на Европската унија според конкурс од 4.7.2014;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 4.7.2014 година за избор на еден асистент - докторанд
за наставно – научната област римско право;
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден асистент – докторанд за наставно – научната област римско
право според конкурс од 4.7.2014;
5. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област граѓанско
право;
6. Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет;
7. Донесување Одлука за определување на одговорно лице за
истакнување на соопштенија на веб страната на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимски семестар во
учебната 2014/2015.
8. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Меѓународна и национална
заштита на правата на детето“ од кандидатот Валентина Калкашлиева
Џолева;
9. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Анализа на концептот на
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10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

регионален развој во Република Македонија – слабост, позитивности
и перспективи“ од кандидатот Драган Петров;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Дозволеност на ревизија
во парничната постапка и повторување во парничната постапка“ од
кандидатот Марина Глигорова;
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Данок на додадена вредност“
од кандидатот Натали Дечовска;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Елиминирање на дискриминација при
вработување во јавната администрација“ од кандидатот Горанчо
Димитров;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Предизвикување лажен стечај: економско – казнени
аспекти“ од кандидатот Дејан Петров;
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Дискриминацијата во Европската унија на мигрантите и
на граѓаните од новите ЕУ земји - членки“ од кандидат Наташа
Постоловска;
Барања од вработени;
Барања од студенти на прв циклус;
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 104. седница
1. Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област право на
Европската унија, и тоа д-р Љупчо Сотировски.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија во сите звања звања
за наставно – научната област меѓународно јавно право
3. Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
асистент-докторанд за наставно-научната област римско право, и тоа
м-р Димитар Апасиев.
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент-докторанд за наставно-научната област римско право.
5. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област граѓанско право.
6. Одлука за утврдување на составот на Наставно-научниот совет, за
зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година на Правен факултет.
7. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Валентина Калкашлиева
– Џолева под наслов „Меѓународна и национална заштита на правата
на детето“.
8. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Драган Петров под
наслов: „Анализа на концептот на регионален развој во Република
Македонија – слабост, позитивности и перспективи“.
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9. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марина Глигорова
под наслов: „Дозволеност на ревизија во парничната постапка и
повторување во парничната постапка“.
10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Натали Дечовска под
наслов: „Данок на додадена вредност“.
11. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Горанчо Димитров под наслов „Елиминирање на
дискриминација при вработување во јавната администрација“.
12. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Дејан Петров под наслов „Предизвикување лажен стечај:
економско – казнени аспекти“.
13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Наташа Постоловска под наслов: „Дискриминацијата
во Европската унија на мигрантите и на граѓаните од новите ЕУ земји
- членки“.
14. Одлука за активирање на студии на студентот Бојана Апостолова.
15. Одлука за одобрување за поништување на испитот и повторно
завршно оценување за повисока завршна оценка по предметот
Применета економија.
16. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студентот Марија Николова.
17. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студентот Наташа Донева.
18. Предлог – одлука за префрлување од една единица на друга во рамките
на УГД и признавање на испити на студентот Трајче Арсов.
19. Предлог-одлука за префрлување од друг Универзитет и признавање
на испити на студентот Лазар Ласков
20. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/11 од 12.8.2014 г. од
студент Марија Николова и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Јавна администрација
(модул Финансово право) – Кочани.
21. Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-23/12 од 12.8.2014 г.
од студент Ивана Митрева и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден, во трет семестар по втор пат,
втора година, во учебната 2014/2015, на насоката Правни студии –
Административно право – Штип.
22. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Ивана Стојанова.
23. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Симона Стаменковска.
24. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Грозданка Китанова под наслов: „Договор за вработување
и видови договори за вработување“, и за ментор е одреден доц. д-р
Андон Мајхошев.
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25. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Дарко Мајхошев под наслов: „Кривичните дела
против половата слобода и морал со особен осврт на кривично дело
„Силување““, и за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
26. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Валерија Николова под наслов: „Безбедност и здравје при
работа“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
27. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Димитрие Здравковски под наслов: „Говор на омраза“, и за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Демирша Османов под наслов: „Правата на мамолетникот
во кривичната постапка“, и за ментор е одреден доц. д-р Олга
Кошавалиска.
29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Љупка Геориева под наслов: „Пензиски системи
во Република Македонија“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон
Мајхошев;
30. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Марија Димитрова под наслов: „Вербалната и невербалната
комуникација на професорите низ призмата на студентите“, и за
ментор е одреден доц. д-р Сузана Џамтоска Здравковска.
31. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Тоше Илиев под наслов: „Можни системи на управување
на Акционерското друштво во Република Македонија“, и за ментор е
одреден проф. д-р Љупчо Блажевски.
32. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Ханде Сидика Озбеј под наслов: „Етиологија на
малолетничката деликвенција ендогени и егзогени фактори“, и за
ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
Дневен ред на 105. седница на ННС, одржана на 9.9.2014 год.
Усвојување на записникот од 104. седница на ННС на Правен
факултет;
1. Донесување Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на
ракописот со наслов „Новинарска етика“ од авторот доц. д-р Андон
Мајхошев на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, објавен во Универзитетски билтен бр.131 од 1 септември
2014 година;
2. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Елиминирање на дискриминација
при вработување во јавната администрација“ од кандидатот Горанчо
Димитров;
3. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Предизвикување лажен
стечај – економско казнени аспекти“ од кандидатот Дејан Петров;
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4. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Европската и националната димензија на жалбената
постапка“ од кандидатот Мирјанка Гоцева - Стефановска;
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Ефектите од правото на родителски
додаток, како мерка на хуманата популациона политика во Република
Македонија“ од кандидатот Петар Дескоски;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Царински бариери во меѓународната
економија“ од кандидатот Златко Стојановски;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Царинска управа и слободни царински
зони“ од кандидатот Влатко Стојановски;
8. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Криналистичко и кривично-правно значење на реконструкцијата и
увидот кај кривичното дело - убиство“ од кандидат Надица Стојанова;
9. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Факторингот како трговска дејност и договорот за факторинг
како инструмент за финансирање на македонското стопанство“ од
кандидат Христина Георгиевска;
10. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Одговорноста на политичките функционери како нависоки
службеници преку законските и подзаконските акти“ од кандидат
Јасминка Миланова;
11. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Заштита на работниците во законодавството на Република
Македонија, со посебен осврт на судската заштита при престанок на
работен однос“ од кандидат Кире Ташевски;
12. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Колективни договори: начело на поповолност за вработените
(in favorem labaratiris)во колективните договори во РМ“ од кандидат
Лидија Голакова;
13. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука дел бр.1602163/5 од 3.7.2014 година за покриеноста на наставата за зимски и
летен семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери на Правен факултет
за учебната 2014/2015 г.;
15. Барања од вработени;
16. Барања од студенти на прв циклус;
17. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 105. седница
1. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Новинарска етика“ од авторот доц. д-р Андон Мајхошев.
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2. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Горанчо Димитров.
3. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дејан Петров.
4. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Мирјанка Гоцева-Стефановска.
5. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Петар Дескоски.
6. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Златко Стојановски.
7. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Влатко Стојановски.
8. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Надица Стојанова под наслов: „Криминалистичко
и кривично – правно значење на реконструкцијата и увидот кај
кривично дело - убиство“.
9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Христина Георгиевска под наслов: „Факторингот
како трговска дејност и договорот за факторинг како инстумент за
финансирање на македонското стопанство“.
10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Јасминка Миланова.
11. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Кире Ташевски.
12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Лидија Голакова.
13. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-163/5
од 3. 7.2014 година за покриеноста на наставата за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Одлука за ангажирање на волонтери на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
15. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Париз, Франција на
проф. д-р Јован Ананиев.
16. Одлука за одобрување на отсуство во странство – Брисел,Белгија на
доц. д-р Љупчо Сотироски.
17. Одлука за замена на член во дисциплинската комисија на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
18. Одлука за активирање на студии на студентот Александра Петровска.
19. Одлука за активирање на студии на студентот Елица Радевска.
20. Одлука за активирање на студии на студентот Изабела Таскова.
21. Одлука за активирање на студии на студентот Мишел Тимовски.
22. Одлука за активирање на студии на студентот Стојан Хаџи-Тошев.
23. Одлука за активирање на студии на студентот Филип Тодоров.
24. Одлука за одобрување на барањето на студентот Дарко Митевски;
25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-22/13 од 9.9.2014 година
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
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од Душица Тренева за мирување на студиите во периодот од 9.9.2014
до 9.9.2015 г.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студентот Снежана Мијалковска
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет на Гоце
Биковски.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Кирил Ѓеорѓиев.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Бојан Јакимов.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Дарија Панева.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Јовче Арсовски.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Силвана Зулфи.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Сања Кајева.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Катерина Влахова.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет на студентот
Бранко Лозналиев.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студентот Ангел Мијалков.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на стидентот Александра
Петровска.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студентот Изабела Таскова
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студентот Мартин Алексов.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студентот Методи Донски
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студентот Ристо Чанев.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/15 од 27.8.2014 г. од
студент Александар Кралев и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Применета политика и
дипломатија (модул Европско право) – Штип.
одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-23/13 од 20.8.2014 г.
од студент Александра Петровска и одобрување за промена на ста
тусот на студентот од редовен во вонреден, на насоката Правосудна
– Кочани.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/16 од 29.8.2014 г. од
студент Дарко Михов и одобрување за промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Правосудна – Штип.
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45. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/14 од 20.8.2014 г. од
студент Илина Ивановска и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Јавна администрација
(модул Финансово право) – Кочани.
46. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/19 од 9.9.2014 г. од
студент Марија Николовска и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии –
Штип.
47. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/18 од 5.9.2014 г. од
студент Павлинка Ѓоргиева и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии
(Граѓанско право) – Штип.
48. Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-23/17 од 29.8.2014 г. од
студент Симона Манева и одобрување за промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Правосудна – Кочани.
49. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Александра Анастасова под наслов: „Меѓународната
огранизација на трудот: историјат, значење и улога“, и за ментор е
одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
50. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Александра Анастасова под наслов: „Трговија со луѓе
со посебен осврт на трговијата со деца“, и за ментор е одреден доц.
д-р Олга Кошевалиска.
51. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Валерија Атанасовска под наслов: „Основните
методи и криминалистички техники што најчесто се применуваат
во криминалистичките истражувања и експертизи“, и за ментор е
одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
52. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Елена Андова под наслов: „Меѓународното трудово
право и половата рамноправност“, и за ментор е одреден доц. д-р
Андон Мајхошев.
53. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Ирена Ѓорѓиева под наслов: „Мобингот во работните
односи“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
54. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Марија Величкова под наслов: „Форензичка експертиза
на траги од кривично дело Убиство“, и за ментор е одреден проф. д-р
Стеван Алексоски.
55. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Моника Јакимовска под наслов: „Засновање
на работен однос: страни, услови, права и обврски на работникот и
работодавачот“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
56. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Анета Инадевска под наслов: „Европскиот суд на правдата,
значење за институциите на Европската унија“, и за ментор е одреден
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доц. д-р Љупчо Сотироски
57. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Весна Анастасова под наслов: „Право на штрајк“, и за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
58. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Данче Калаџиска под наслов: „Посебна заштита на
одредена категорија работници“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон
Мајхошев.
59. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Игор Соколов под наслов: „Видови тестамент“, и за ментор
е одреден проф. д-р Војо Беловски.
60. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Јасмина Ѓошева под наслов: „Начела на парничната
постапка“, и за ментор е одреден проф. д-р Војо Беловски.
61. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Маја Алексовска под наслов: „Суштината и облиците на
договарањето во меѓународното јавно право“, и за ментор е одреден
доц. д-р Љупчо Сотироски.
62. Одлука за активирање на прекинати студии на втор циклус на Ивана
Иванова.
63. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/69 од 4.9.2014година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Мартин Нацев.
64. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/66 од 4.9.2014 година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Никола Стефанов.
65. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/68 од 4.9.2014 година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Соња ГарванскаГоцева.
66. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-68/22 од 13.8.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Бојкова-Блажевска.
67. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/89/1 од 9.9.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Сања Јовчевска.
4. Просторни услови
Факултетот располага со еден амфитеатар, пет предавални во Кочани
и една свечена сала, една предавални и една импровизирана судница во
Штип. Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани
и санирани.
5. Издавачка дејност (зборници, книги)
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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 наставнички кадар
на Факултетот. Библиотеката (на Правниот факултет во Кочани и на
дисперзираните студии на Правниот факултет во Штип) располага со
вкупно 12.600 наслови од областа на правото, општествените науки,
комуникациите, новинарството и др.
Во академската 2013/2014 г. излезе од печат вториот и третиот број
на Меѓународното списание „Balkan Social Science Review“.
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6. Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

„Капацитет за
партиципативност
и
транспарентност
Главен
од:
при носење
истражувач
1.1.2014
на одлуки
проф.
до:
во Единици
д-р Јован
1.1.2015
на локална
Ананиев
самоуправа во
Источен плански
регион”
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Опис на активностите во тек на
проектот

Со влегувањето во сила на новата
легислатива за локалната самоуправа
во РМ, заради ефикасно управување
на органите и телата на единиците
на локалната самоуправа се јавува
потреба од нов пристап во начинот
на
одлучување.
Истражувањата
укажуваат на потреба од зголемување
на успешноста во делувањето на
локалните органи. Во овој контекст
резултатите покажуваат зголемена
потреба на учество на граѓаните
во процесот на носењето на
одлуките. Граѓаните сметаат дека
на градоначалникот и советот на
општината не им се најважни потребите
и интересите на граѓаните. Тие
акцентот го ставаат на недостаток на
компетенции, присутност, љубезност и
стручност на вработените во единиците
на локалната самоуправа. Во однос на
иницијативите за носење на одлуки,
истите во голем дел се иницирани од
страна на градоначалниците. Советот
е неприкосновен само во фазата
на
донесувањето,
изгласувањето
на одлуката. И токму во оваа фаза
доаѓаат до израз различните интереси,
најчесто претставени преку партиската
припадност
на
советниците.
Показателите
од
истражувањата
укажуваат на типично бирократска
состојба, ниско ниво на разбирање
и
користење
на
механизмите
и принципите на добра управа,
незадоволителна партиципација на
граѓаните во локалните процеси и
недостаток на целна ориентација на
управата кон нивните потреби.
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Според меѓународната Асоцијација на
менаџерите на локалната самоуправа,
менаџерската улога на локалната
самоуправа се остварува во четири
области: Управување со човечки
ресурси, Управување со промени,
Воспоставување и негување на односи
на соработка и јавност и публицитет.
Оваа Асоцијација ги дефинира
основите елементи што ја сочинуваат
локалната самоуправа, ориентацијата
кон акција, поврзаноста со граѓаните,
автономијатата и претприемништвото,
ориентација кон вработените, градње
на вредносен систем, мисија, цели и
компетентност, структура и политички
односи. Во целост заклучоците од
досегашните истражувања се дека
не постои разбирање за потребата за
промени, отсуствуваат организациски
способности за спроведување на
промените, што значи дека процесот
на воведување на добра управа на
локално ниво се соочува со голем
број на видливи и невидливи отпори.
Оттука за ефикасно менаџирање во
единиците на локалната самоуправа на
РМ неопходни се промени во насока
на обезбедување на расположливи
човечки ресурси и материјално
технички средства за да можат да
одговорат на барањата на граѓаните
за поквалитетни услуги. Исто така,
треба да се обезбедат услови за
вклучување на граѓаните во процесот
на одлучување.
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7. Објавени трудови
1.Проф. д-р Јован Ананиев
1. J. Ananiev Z. Poposka Participation and Anti- Discrimination Based
Local Strategic Documents- Case of Macedonian Municipalities, Lex
Localis- Journal of Local Self- Government, Volume 12 Issues 3 pages
575- 590
2. J. Ananiev Z. Poposka Challenges to the Institutional Infrastructure
for Protection Against Ethnic Discrimination – Case of Macedonian
Multiethnic Society , International Journal of Politics New Balkan
Politics, No 13, 2013
3. Strasko Stojanovski PhD, Jovan Ananiev PhD, Jadranka Denkova PhD.
2014. THE MULTIETHNIC COEXISTENCE ON THE BALKANS.
In (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, Vol. 2, No.2, 2014.
2.Доц. д-р Борка Тушевска
Tusevska, Borka (2014) За потребата од ревидирање на Инкотермс
правилата. Стручно списание: Правник (262). pp. 43-50. ISSN 1409-5238;
Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2013)
Општите услови на работење и нечесните договорни одредби кај
договорот за осигурување. Европско право, 2 (2). pp. 75-91. ISSN 1857842X;
Gavrilovic, Nenad and Tusevska, Borka (2013) Koncept raskida
ugovora zbog (materijalnih) nedostataka ispunjenja. Anali Pravnog fakulteta
Univerziteta u Zenici (6). pp. 10-28. ISSN 1986-5953;
3.Проф. д-р Војо Беловски
Belovski, Vojo (2013) Balkan - Employment contract for teleworkingworking off the employer’s premises. Law on Obligations, Official Gazette of
R. Macedonia, No 18 from 2001. (comments, explanations, practice and object
registry - d-r Kiril Chavdar, agency „Академик”(Academic)-Skopje, 2011.
Belovski, Vojo (2013) Законска забрана на конкурентското
дејствување и договорна забрана на конкурентското дејствување Годишен зборник - Правен факултет;
Belovski, Vojo (2013) Плаќање на работата - Годишен зборник Правен факултет;
Belovski, Vojo (2013) Водич со коментар на Законот за работните
односи и модели на обрасци и акти за практична примена. Working Paper.
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”,
Скопје.
Belovski, Vojo (2013) Коментар на законот за работните
односи. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED.
4.Доц. д-р Јадранка Денкова
1. Knowledge International journal Scientific Applicative Papers,
Institut of knowledge management, Skopje Macedonia, Vol. 1,2 ISSN 1857-
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923 X, (2014)“Managing the Аccess to information in Macedonia”, Suzana
Dzamtovska Zdravkovska PhD, Мargarita Matlievska PhD, Jadranka Denkova
PhD
Book, Developing Country, Perspectives on Public Service Delivery,
Chapter “Completed Legal Structure Basic For responsible Working in State
administration: Case of Repulic of Macedonia” Jadranka Denkova, Springer,
ISBN 978 – 81 -322-2159--3, Gurtoo, Anjula, Williams Colin (Eds), Approx
300 p. 20 illus (2014). http://www.springer.com/economics/development/
book/978-81-322-2159-3.
2. (JPMNT) Journal of Process Management New Technologies,
International Vol.2, No.2 ISSN: 2334 - 7449“The Multiethnic coexistence on
the Balkans” ,Strasko Stojanovski PhD,Jovan Ananiev PhD Jadranka Denkova
PhD (2014).
5.Доц. д-р Сузана Џ.Здравковска
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Ananiev,
Jovan (2014) Анализа на дискурсот поврзан со перцепцијата на
студентите за печатените медиуми во Република Македонија. Списание
на научни трудови Петта Меѓународна научна конференција „Меѓународен
дијалог: Исток – Запад“ (Култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 125130. ISSN (print) 1857-9299 (online) 1857-9302
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Denkova, Jadranka and Majhosev,
Andon (2013) The importance of communication in the process of integration
in the European Union: case study of the Republic of Macedonia. Journal of
Process Management – New Technologies, International, 1 (4). pp. 64-73.
ISSN 2334-7449 (online) / 2334-735X (print)
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Serafimova, Mimoza (2013)
Communication beyond the lecture room as a challenge of education in the
modern era. Journal of Sustainable Development, 4 (7). pp. 5-20. ISSN 18578519
Ananiev, Jovan and Grizo, Melina and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana
(2014) Концепт и историски развој на политичката пропаганда во
глобален контекст. Списание на научни трудови Петта Меѓународна
научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“ (Култура,
славјанство и економија), 1 (1). pp. 11-15. ISSN (print) 1857-9299 (online)
1857-9302
6.Доц. д-р Страшко Стојановски
1. СТОЈАНОВСКИ Страшко, 2014. Веберовата теорија за власта:
типови на легитимна власт. Во Годишен зборник на правен факултет.
Штип.
2. Strasko Stojanovski PhD, Jovan Ananiev PhD, Jadranka Denkova PhD.
2014. THE MULTIETHNIC COEXISTENCE ON THE BALKANS.
In (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, Vol. 2, No.2, 2014.
3. Stojanovski Strasko, Jadranka Denkova and Petar Trajkov. 2014. Weber’s
Bureaucracy in the age of Globalization. First International Scientific
Conference: Social Change in the Global World.
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7.Доц. д-р Андон Мајхошев
1. The Right to strike: International and Regional legal instruments with
accent of legislation in Republic of Macedonia, Andon Majhosev,
Jadranka Denkova, Vol. 1. (2013);
2. The Economic Crisis and Industrial Relations System in the Republic of
Macedonia, Andon Majhosev, Balkan Social Sciences Review, Vol. 2
(2013);
3. The International conference Global Economy and Governance GEG
2014, 10-12 Septeber, Bucurest Romania, “Organizational and Legal
Assumptions for Creating Reliable Public Administration in the
Republic of Macedonia”ID048, Denkova Jadranka, Zdravkovska Suzana
Dzamtovska,Majhosev Andon, Matlievska Margarita,(2014).
4. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, Vol. 2, No. 1, The importrance of communication in the
process of integration in the European Union: case stady of the Republic
of Macedonia;Authors: Suzana Dzamtovska – Zdravkovska, Andon
Majhosev, Jadranka Denkova, Macedonia, Vol. 1., issue 4.
5. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, Vol. 2, No.1, 2014., Communication and Functioning of
the Triparties Social dialogue trough the Economic Social Council in the
Republic of Macedonia in the period of 1997-2012 year; authors: Andon
Majhosev, Sofia Petreska, D. Majhosev, Angela Miseva;
6. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, Vol. 2, No. 2, Results from the research on the Colective
Negotiation in Republic of Macedonia during the Transition, Andon
Majhosev, Verce Mitkova, Angela Miseva, D. Majhosev;
7. (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, Vol. 2, No. 3, The Legal aspects of the Mobbing in the
Republic of Macedonia, Andon Majhosev, Vojo Belovski, Sanja
Nackova, Marija Tomislavova;
8.Доц. д-р Олга Кошевалиска
1. Buzarovska – Lazetik, G., Koshevaliska, O. (2013): Protection of personal
data in criminal legislation in Macedonia vs. its protection in EU, Annals
of the Bucharest University – The Law Series, Bucharest;
2. Buzarovska, Lazetik, G., Koshevaliska, O. (2013): Digital evidence in
criminal proceedings, Balkan Social Science Review (BSSR), Vol.II,
Faculty of Law in the University “Goce Delcev” Stip;
3. Кошевалиска, О. (2013): Заштита на лични податоци при примена
на посебни истражни мерки, стручно списание „Правник“,
бр.259 Скопје;
4. Кошевалиска, О. (2013): Правото на заштитата на лични податоци
во македонското кривично законодавство, Меѓународната научностручна конференција по повод 20-годишнината од донесувањето
на Устав на Руската Федерација, 10 декември 2013 година, Правен
факултет при Државниот универзитет во Кемерово, Русија;
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5. Кошевалиска, О. (2013): Малолетничкиот казнен систем во контекст
на теоретските амбиции на медијацијата, Зборник на трудови во
чест на Марјан Марјановски, Правен Факултет Јустинијан I, УКИМ,
Скопје;
6. Кошевалиска, О., Нанев, Л.(2013): Дигиталната форензика и
дигиталните докази во кривична постапка,Прва меѓународна научна
конференција на тема:„Влијанието на научно – технолошкиот
развиток во областа на
правото, економијата, културата,
образованието и безбедноста во Република Македонија“  (Скопје, 20
- 21 декември 2013 година, Универзитет Еуробалкан;
7. Кошевалиска, О., Тушевска, Б., Нанев, Л., Сотироски, Љ (2014):
Стечаен Криминалитет, Петта меѓународна конференција,
Меѓународен Славјански Универзитет, Св. Николе;
8. Koshevaliska, O., Nanev, L. (2014): Adequacy of the new terminology in
the Law for Justice for Children, Balkan Social Science Review (BSSR),
Vol. III, Faculty of Law in the University “Goce Delcev” Stip;
9. Koshevaliska, O., Buzarovska – Lazetik, G., Nanev, L., (2014): Challenges
of the new criminal procedure against children, 11-13 September 2014,
International conference, Social Change in the global world, CLPR,
University of Goce Delcev, Stip;
10. Кошевалиска, О. (2014): Дигитални докази во кривична постапка,
Правник, Скопје
9.Доц. д-р Дејан Маролов
1. Marolov, D. (2013) Republic of Macedonia Foreign Policy - Diplomacy
in the Middle of the Balkans. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge
UK
2. Маролов, Д. (2013) Скрипта по предметот Меѓународно јавно
право.Универзитет Гоце Делчев - Штип
3. Маролов, Д. (2013) Практикум по предметот Меѓународно јавно
право. Универзитет Гоце Делчев - Штип
Маролов, Д. и Иванова, Е. (2013) Трговија со малолетни лица заради
незаконито посвојување. Скопје,Стручно списание Правник (бр. 259)
Marolov, D. (2013) The reasons for the collapse of Yugoslavia.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Vol 12, No 1
Marolov, D. & Ivanova, E. (2013) The Relations between Macedonia and
Kosovo.International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Vol 12,
No 1
Marolov, D. (2014) The Euro-Atlanticaspirations of the Republic of
Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research,
Vol 13, No 1
Marolov, D. & Rodrigues, N.J. (2014)Theoretical and Legal Framework
of Foreign Policy the Example of the Republic of Macedonia - Official EU
Candidate Country.International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research, Vol 13, No 1
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10.Асс.док.м-р Димитар Апасиев
1. 2014 = Правни коментари (шест случаи) во „Белата книга за
професионалните и работни права на новинарите / Libri I bardhё pё tё
drejtat profesionale dhe tё punёs tё gazetarёve“ (издадена на македонски и
на албански јазик); Издавач: ССНМ – Самостоен синдикат на новинари и
медиумски работници
2014 = Imperium Militiae; рецензиран научен труд на англиски јазик
објавен во меѓународното оn-line списание Iustinianus Primus Law Review,
Vol. 5:1, No. 8, Winter 2014, pp. 1–16; ISSN: 1857-8683, UDK: 82+7; Целосен
линк на: http://www.law-review.mk/pdf/08/Dimitar%20Apasiev.pdf [16 стр.]
2014 = Противуставноста на одредбите за синдикална
репрезентативност во Законот за работните односи; научен труд
објавен во стручното списание „Правник“ / Legal Journal ‘PRAVNIK’,
Бр. 262 (Год. XXIII, фев. 2014); ISBN: 1409 5234; стр. 8–13; Издавач:
Здружение на правници на РМ / Macedonian Lawyers Association, www.
mla.org.mk; Скопје; [12 стр.]
2014 = Krivični postupak u Rimskom pravu (Ivo Puhan) – превод објавен
во книгата „Римско право“ од авторите проф. д-р Иво Пухан, проф. д-р
Мирјана Поленак-Аќимовска, проф. д-р Владо Бучковски и проф. д-р
Гоце Наумовски, во издание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ –
УКЈИМ, Скопје [18 страни]
2013 = The Roman Military Law; рецензиран научен труд на англиски
јазик објавен во Меѓународното научно списание за одбрана, безбедност
и мир „СМО - Современа Македонска Одбрана“, на Министерството за
одбрана на РМ; „CMD - Contemporary Macedonian Defence“ – International
Scientific Defence, Security and Peace Journal of the Ministry of Defence of
the Republic of Macedonia; UDK 355/359, CODEN SMOOAM, ISSN 14098199, e-ISSN 1857-887X, Scientific article – 355.1.:340.13(498); Vol. XIII,
No. 25, (Dec. / 2013); pp. 115–128; Линк: http://www.morm.gov.mk/data/file/
Sovremena%20 makedonska%20odbrana/Sovremena%20makedonska%20
odbrana%20br_25.pdf; [14 стр.]
2013 = CORPVS IVRIS CIVILIS ROMANI – About Controversies During
the Creation of the Justinian’s Codification; рецензиран труд на англиски
јазик објавен во меѓународното индексирано научно списание BSSR Balkan Social Science Review, Vol. II (Dec. / 2013); pp. 7–25; ISSN: 18578772; Линк: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/753/ 726; [16
стр.]
2013 = Sindikalizam u Republici Makedoniji – činjenični i pravni
položaj (1991-2013); NOVI PLAMEN – međunarodni časopis za politička,
društvena i kulturna pitanja; Izdavač: Demokratska misao d.o.o. – Zagreb
(Croatia/Hrvatska); God. VII, dvobroj 18-19, Dekemvri 2013; pp. 158–163;
www.noviplamen.org; Линк: http://s3.amazonaws.com/novi_plamen/ pdf_
tekst/312.pdf?1382651682; [12 стр.]
2013 = The Name Issue: Greece and Macedonia (Book-Review);
Меѓународно списание BSSR (Balkan Social Science Review) – Vol. I, No.
1; Faculty of Law – State University “Goce Delcev” (Stip, R. Macedonia);
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ISSN: 1857- 8772; p. 291–294; http://js.ugd.edu.mk/index.php /BSSR/article/
view/595/571; [4 стр.]
11.Помл.асс. м-р Елена Иванова
1. Трговија со мамлолетни лица заради незаконито посвојување, д-р
Дејан Маролов и м-р Елена Иванова, стручно списание Правник,
Здружение на правници на Република Македонија, број 259, ноември
2013, ISSN 1409 – 5238, стр. 51-56
2. The Problem of Child Trafficking Enriched with Its Newest Purpose Establishing Illegal Adoption - Balkan Social Science Review, Faculty
of Law, Goce Delcev University, 2013; vol.2, ISSN: 1857- 8772 , page
25 -47;
3. CIVIC AND UNCIVIC VALUES IN MACEDONIA: VALUE
TRANSFORMATION, EDUCATION AND MEDIA (R E V I E W)
- book review - Balkan Social Science Review, Faculty of Law, Goce
Delcev University, 2013; vol.2, ISSN: 1857- 8772 , page 291 – 294;
4. The relations between Macedonia and Kosovo - PhD Dejan Marolov and
LL.M Elena Ivanova, International Journal of Science: Basic and Applied
Research, vol. 12 no. 1, ISSN: 2307 – 4531, page 259 – 264;
5. Воведување на вкрстеното испрашување преку одредбите на
новиот Закон за кривична постапка - Годишен зборник Правен
факултет УГД, 3. ISSN 1857- 8713, стр. 95-116;
12.Асс. м-р Кристина Мишева
1. Petkukjeski, Lj., Andonov, M., Mihajloski, Z., Misheva, K.:
PARTICIPATION OF EMPLOYEES IN COMPANY MANAGEMENT LEGAL BASIS FOR ITS IMPLEMENTATION IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA, International May Conference on Strategic Management
(IMKSM2014), 23-25 May 2014, Bor, Serbiа
2. Petkukjeski, Lj., Andonov, M., Mihajloski,Z., Misheva, K.,: ILLEGAL
DECISIONS OF A SHAREHOLDERS ASSEMBLY – THE CASE OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Balkan Social Science Review,
Vol.3, June 2014, pp 48-67
3. Petkukjeski, Lj., Andonov, M., Mihajloski,Z., Misheva, K.: SOME
ASPECTS OF EMPLOYEES INFORMING AND CONSULTING
IN ACCORDANCE WITH THE LABOR LAW ON SAFETY AND
HEALTH AT WORK, First International scientific conference Social
Change in the Global world, 11-13 September 2014 , Shtip, pp.57
13.Асс.м-р Марија Амповска
1. Правичноста како основ на одговорност за причинета штета во
нашето и во споредбеното право, Правник, бр.257
2. Договор за дар во македонското право, Годишен Зборник на Правен
Факултет, УГД, Vol.3
3. Oral will like specific form of will,Risto Ilioski Ph.D. Marija Ampovska
M.Sc. Хоризонти, септември, 2014
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4. Еволуција на ноксалната одговорност од римското право во
одговорност за друг во современото македонско право , Марија
Амповска и Димитар Апасиев, поднесен и прифатен труд за Втората
меѓународна научна конференција на тема: „Влијанието на научно
– технолошкиот развиток   во областа на правото, економијата,
културата, образованието и    безбедноста во Република Македонија“,
30-31 октомври Скопје, Евробалкан
5. Правна и институционална рамка на нуклеарната енергија
во Р.Македонија, поднесен и прифатен труд за Втората
меѓународна научна конференција на тема: „Влијанието на научно
– технолошкиот развиток   во областа на правото, економијата,
културата, образованието и    безбедноста во Република Македонија“,
30-31 октомври Скопје, Евробалкан
6. Значењето на правилата за одговорност за штета
на
работодавецот за подигнување на нивото на безбедноста
и здравјето при работа, Втора меѓународна научно-стручна
конференција на тема Безбедносно инженерство при работа и пожари,
Меѓународен Славјански Универзитет, Факултет за Безбедносно
инженерство, Свети Николе, Битола, 17-18 октомври 2014 Битола.
14. Ана Никодиновска Крстевска
1. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Концептот на нормативна
моќ на Европската унија“, Годишен зборник на Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, бр. 2, 2013, стр. 163 -172.
2. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Европската унија во
меѓународните односи: меѓу теориите за меѓународни односи и
европска интеграција“, Годишен зборник на Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, бр. 3, 2013, стр. 125 – 134.
3. НИКОДИНОВСКА
КРСТЕВСКА,
Ана:
„Нормативните
инструменти на концептот на нормативна моќ на Еворпската унија
кон украинската криза “,Списание на научни трудови Петта
меѓународна конференција конференција „Меѓународен дијалог:
Исток – Запад“(Култура, Славјанство и Економија) 1:1, стр. 77–
79.
4. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Мирот како вредност
на надворешната политика на Европската унија“, Списание на
научни трудови Петта меѓународна конференција конференција
„Меѓународен дијалог: Исток – Запад“(Култура, Славјанство и
Економија) 1:1, стр. 73 – 76.
5. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Вредностите и принципите
на Европската унија наспроти новите безбедносни закани:
Случајот со Украина“, Прва меѓународна научна конференција
„Општествената промена во глобалниот свет“, Штип, 11 – 13
септември 2014, Штип, стр. 10.
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2. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр Име и презиме

Звање

Област

Вонреден
професор

Трудово
право
Казнено
право

1.

Проф. д-р Војо Беловски

2.

Доц. д-р Олга Кошевалиска

Доцент

3.

Наслов.вон.проф.д-р Лазар
Нанев

4.

Наслов. доц. д-р Васко
Стамевски

Насловен
вонреден
професор
Насловен доцент

Избор/
реизбор
избор
избор

Казнено
право

избор

Казнено
право

избор

3. Други активности
1.Проф. д-р Јован Ананиев
Книги
1. Why and How We Won,, Four Victories- The Macedonian Case pages
71- 85 published by International Republic Institute, Bratislavа
2. Ј. Ананиев Дискриминацијата во огласите за вработување, ОБСЕ,
2013
Проекти
Учество во проектен тим воПроект на Правниот факултет УГД
“Капацитет за партиципативност и транспарентност при носење на одлуки
во Единици на Локална Самоуправа во Источен Плански Регион” како
главен истражувач Јован Ананиев (2014).

1.
2.
3.
4.

2.Доц. д-р Борка Тушевска
Присуство и учество на Меѓународни конференции:
Plenary Conference on “Maritime safety and environmental protection in
Europe”, Porto (PT), 23 May 2014;
International Conference on “Safety and Security Issues with Respect to
Resources Exploitation in Areas Beyond National Jurisdiction”, Brussels
(BE), 2 April 2014;
Stakeholders Workshop on “State environmental compliance and enforcement in the Mediterranean Sea”, Rome (IT), 17 March 2014;
The First International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 11-13 September 2014 in Stip.
3.Доц. д-р Страшко Стојановски
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Проекти
1.Учество во проектен тим воПроект на Правниот факултет УГД
“Капацитет за партиципативност и транспарентност при носење на одлуки
во Единици на Локална Самоуправа во Источен Плански Регион” како
истражувач Страшко Стојановски (2014).

1.

2.

3.

4.

5.

4.Доц. д-р Јадранка Денкова
Учество на домашни и меѓународни конференции
Петтата Меѓународна научна конференција»МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД”, Славјански Универзитет Св.
Николе, “Successful management of human resources,basis for effective
public administration in RM” PhD Jadranka Denkova, PhD Strasko
Stojanovski, PhD Margarita Matlievska (2014).
2st International Conferences “Research and education challenges towards
the future” ICRAE 2014.University of Shkodra”Luigj Guarakuqi”
Faculty of Education Sciences and Faculty of scocila science, 30-31.may
2014 Skadrar Albania“Аnalysis of the political campaign of the political
parties during regular presidential end early parliamentary elections in
2014 “, Assist.Prof. Jadranka Denkova PhD.(2014).
First International scientific conference, Social schange in the global world,
Center for Legal and Political Research on Faculty of Law, University
“Goce Delchev”- Shtip, Macedonia, September 11-13, 2014 “WEBER’S
MODEL OF BUREAUCRACY IN THE AGE OF GLOBALIZATION”,
Strasko Stojanovski, Jadranka Denkova, Petar Trajkov.(2014).
The International conference Global Economy and Governance GEG
2014, 10-12 Septeber, Bucurest Romania, “Organizational and Legal
Assumptions for Creating Reliable Public Administration in the
Republic of Macedonia”ID048, Denkova Jadranka, Zdravkovska Suzana
Dzamtovska, Majhosev Andon, Matlievska Margarita,(2014).
The International conference Global Economy and Governance GEG
2014, 10-12 Septeber, Bucurest Romania, “Clear Rule and Regulation in
State Department Basic for Effectiveness Public Administration”, ID049,
Jadranka Denkova, Jovan Ananiev, Strasko Stojanovski (2014).

Проекти
1. The World justice project, Rule of Law index 2014, ISBN (online
version978-0-9882846-6-1, Author Contribucting exspert from
Macedonia Jadranka Denkova.(2014)
2. Учество во проектен тим воПроект 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).
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1.
2.

3.

4.

5.Доц. д-р Сузана Џ.Здравковска
Учество на конференции со свој реферат/труд:
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Denkova, Jadranka (2013)
Институционална веб меморија. In: Прва годишна меѓународна
конференција Културна меморија, 05-07 Sept 2013, Скопје.
Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2013)
Меморирањето на знаењето во јавниот сектор, основа за
ефективноста на организациите. In: Прва меѓународна конференцијa
„Културна меморија“, 5-7 Sept 2013, Скопје, Република Македонија.
Сузана Џамтоска-Здравковска; Андон Мајхошев, Манифестирање
на говорот на омраза преку средствата за масовна комуникација:
примери од практиката во Република Македонија, Втора годишна
меѓународна конференција „Медиуми – теорија и практика”, Центар
за култура и културолошки студии , 4-6 септември 2014
Сузана Џамтоска-Здравковска, Андон Мајхошев, Теоретски
аспекти на комуникацијата како процес за размена на информации,
Меѓународна научна конференција „Општествената промена во
глобалниот свет“, Центар за правно-политички истражувања и
Правен факултет, УГД, и 11-13 септември 2014.

Други активности:
1.Едномесечен престој на Универзитетот Аnтверпен (University of
Antwerp), Белгија преку програмата JoinEU-SEE - ERASMUS MUNDUS.
6.Доц. д-р Андон Мајхошев
Други активности (учество на семинари, обуки, проекти,
конференции)
1. Септември 2014, Јавна дебата за уставните промени во РМ,
Министерство за правда и УГД.
2. Трибина, 5.5.2014, на тема: „Синдикатите и нивната улога како
заштитник на работничките права”. Oрганизатор: Центарот за
правно-политички истражувања на Правниот факултет при УГДШтип, Учесници: доц. д-р Андон Мајхошев и пом. асс. м-р Димитар
Апасиев од Правниот факултет во Штип, Рифат Јуршид- експерт и
д-р Живко Митревски, претседател на Сојузот на синдикатите на
Македонија;
3. Втора меѓународна конференција „Медиуми – теорија и практика”,
Центар за култура и културолошки студии , 4-6 септември, Скопје,
2014
4. 2st International Conferences “Research and education challenges towards
the future” ICRAE 2014.University of Shkodra”Luigj Guarakuqi”
Faculty of Education Sciences and Faculty of scocila science, 30-31.may
2014 Skadrar Albania“Аnalysis of the political campaign of the political
parties during regular presidential end early parliamentary elections in
2014 “,
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5. The
International
conference
Global
Economy
and
Governance GEG 2014, 10-12 Septeber, Bucurest Romania,
“Organizational and Legal Assumptions for Creating Reliable
Public Administration in the Republic of Macedonia”ID048,
Denkova Jadranka, Zdravkovska Suzana Dzamtovska, Majhosev Andon,
Matlievska Margarita,(2014).
6. The World justice project, Rule of Law index 2014, ISBN (online
version978-0-9882846-6-1, Author Contributing exspert from Macedonia
Andon Majhosev.(2014)
7. The First International Scientific Conference: Social Change in the Global
World, 11-13 September 2014 in Stip.
8. Работилница за градење на капацитетите на Локалните економско
социјални совети (ЛЕСС), Штип, 23.11.2013, организирана од страна
на USAID/EDC, Проект YES мрежа;
9. Консултативна средба на членовите на ЛЕСС од Штип, Скопје и
Струмица, во Берово, 3-4.10.2014; USAID/EDC, Проект YES мрежа.
7. Доц. д-р Олга Кошевалиска
1.Научноистражувачка работа (проекти)-Домашни/меѓународни
проекти вo тек - International COST Project, Martime safety and security
(Marsafenet)“ Cost Action IS1105;
Други активности (учество на семинари, обуки, проекти,
конференции)
1. Септември 2014, Јавна дебата за уставните промени во РМ,
Министерство за правда и УГД, Штип;
2. 11-13 септември, Меѓународна конференција Социјални промени во
глобалниот свет, УГД, Штип, модератор;
3. Maj 2014 – Меѓународна конференција за заштита на лични податоци
во кривичните предмет, Дирекција за заштита на лични податоци,
Хотел Александар Палас, Скопје.
4. 2014 – член на Комисија за оценување на оратори, Ораторски вечери,
УГД, Штип
5. 20-22.1.2014 Обука на тема: Обука за обучувачи – Основни судски
вештини, во организација на Американска адвокатска комора
АБА/РОЛИ– Иницијатива за владеење на правото, Сертификат за
обучувач;
6. 2014 – тековно – член на Одборот за соработка и односи со јавноста
на Правен Факултет, УГД, Штип.
8.Доц. д-р Дејан Маролов
Присуство на конференции:
1. Конференција, нови знаење за нов развој, Европски центар за развој и
мир при Универзитет за мир основан од ОН и Македонска академија
на науките и уметностите, Скопје, Македонија (7.10.2013).
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2. Конференција, Глобална Мултдисциплинарна академска средба,
Сантијаго универзитет, Праија- Капе Верде (27-30.3.2014).
3. Конференција, Меѓународен научен форум, Витрина универзитет,
Тирана- Албанија (12. - 14.12.2013).
4. Трибина, Македонското малцинство во соседните земји, Универзитет
„Гоце Делчев“, Штип-Р.Македонија (27.5.2014).
5. Конференција, Меѓународна конференција на општествените науки,
Боцвана Колеџ, Габороне- Боцвана (4-7.6. 2014).
6. Конференција,
Втора
меѓународна
интердисциплинарна
конференција, Азорски универзитет, Понта Делгада, Португалија (812.7.2014).
9.Помл.асс.м-р Елена Иванова
Обуки и конференции и останати активности:
1. Од 20 до 22 јануари 2014 – присуствува на Обука за обучувачи Основни судски вештини во Скопје организирана од Американска
адвокатска комора Иницијатива за владеење на правото (ABA ROLI),
се здобива со сертификат;
2. Во организација на Ораторски вечери 2014 одржани на 10 април
2014 во Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, под
раководство на Клуб на оратори “Rostra Vetera”;
3. Од 11 до 13 септември 2014 – учество на Првата меѓународна
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“
организирана од Центарот за правни и политички студии, при
Правниот факултет на Универзитет „Гоце Делчев“во Штип, со труд
во коавторство со м-р Нада Донева под наслов „Современи истражни
методи на државите членки на ЕУ со осврт на нивната имплементација
во македонската легислатива“, се здобива со сертификат.
10.Асс. м-р Кристина Мишева
Други активности (учество на семинари, обуки, проекти,
конференции)
1.Конференција на македонскиот пазар на хартии од вредност, 2014,
Скопје, 16.5.2014 година.
11.Асс.м-р Ана Никодиновска Крстевска
Учество на конференции:
1. НИКОДИНОВСКА
КРСТЕВСКА,
Ана:
„Нормативните
инструменти на концептот на нормативна моќ на Еворпската
унија кон украинската криза “,Петта меѓународна конференција
конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“ (Култура,
славјанство и економија), 25 - 26.4.2014, Свети Николе.
2. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Мирот како вредност на
надворешната политика на Европската унија“, Петта меѓународна
конференција конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“
(Култура, славјанство и економија), 25 - 26.4.2014, Свети Николе.
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3. NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, Ana:”European values and principles
in the face of new security dilemmas. The Ukrainian crisis as a case study”
, Global Crisis and Countries in transition, 19 - 20 june 2014, Sarajevo.
4. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Нормативната моќ на
Европската унија кон украинската криза: од вредности и принципи до
Realpolitik”, Општествената промена во глобалниот свет, 11 - 13
септември 2014.
12.Асс.док.м-р Димитар Апасиев
Научни расправи, симпозиуми, стручни собири, промоции,
трибини и сл.
1. 2014 = Технички уредник, преведувач и промотор на високошколскиот
универзитетски учебник „Римско право“ од авторите проф. д-р Иво
Пухан, проф. д-р Мирјана Поленак Аќимовска, проф. д-р Владо
Бучковски и проф. д-р Гоце Наумовски, во издание на Правен
факултет „Јустинијан Први“ – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје.
2. 2014 = Македонија во средниот век – научна трибина; Институт
за историја и археологија, Факултет за образовни науки, државен
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
3. 2014 = Античкиот идеал на 𝛫𝛢𝛬𝛰𝛫𝛢𝛤𝛢𝛩𝛪𝛢– научен симпозиум
во организација на Здружението на класични филолози „Антика“
и Филозофското друштво на Македонија; Филозофски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
4. 2014 = Тркалезна маса за уставните измени по повод предлогамандманите XXXIII-XXXIX на Уставот на РМ – во организација на
Факултетот за безбедност при државниот Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола (Дом на АРМ, Скопје).
5. 2014 = Јавна расправа по повод нацрт-амандманите XXXIII-XXXIX
на Уставот на РМ – во организација на Министерството за правда
при Владата на РМ и Правниот факултет при државниот Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип (Конференциска сала, стар Ректорат).
6. 2014 = Синдикатите и нивната улога како заштитник на
работничките права – Трибина во организација на Центарот
за правно-политички истражувања при Правниот факултет на
државниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
7. 2014 = Професионални и работни права на новинарите –
Меѓународна конференција за новинарскиот прекаријат одранизирана
од Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници
(ССНМ), со гости од Меѓународната федерација на новинари (МФН)
и од француското Здружение на фриленс-новинари, а во соработка со
Британската амбасада во Македонија, во рамки на проектот „Јакнење
на работничките права во медиумите“; МКЦ – City Hall, Скопје.
8. 2014 = правен консултант за давање експертски коментар за потребите
на студијата Бела книга за професионалните и работни права на
новинарите во рамки на Проектот за поддршка на работничките
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9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

права на новинарскиот прекаријат (издадена на македонски и на
албански јазик); во организација на ССНМ – Самостоен синдикат
на новинари и медиумски работници, а во соработка со Британската
амбасада – Скопје.
2014 = Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на прв циклус
студии на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип [Прием и средување на документи на дисперзираните студии
во Скопје].
2014 = Член на Комисијата за спроведување и реализација на
Ораторските вечери на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
2014 = Обука за вработени на тема Зајакнување на капацитетите за
безбедност и здравје при работа – Факултет за природни и технички
науки, државен Универзитет „Гоце Делчев“, Кампус IV, Штип.
2014 = Обука за членови на Уписна комисија – Универзитет „Гоце
Делчев“, нова сенатска сала; Ректорат, Штип.
2014 = Главен обучувач на Ораторските вечери 2014 во организација
на Клубот на оратори „Rostra Vetera“ при Правниот факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (со добиен Сертификат за особен
придонес во подготовката и реализацијата на Ораторските вечери).
2014 = Предавач на еднодневната обука за јавно говорење; Клуб
на оратори „Rostra Vetera“ и IDEA (International Debate Education
Association); Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Кампус
IV – Штип.
2014 = Предавач на еднодневна обука за дебата и аргументација;
Клуб на оратори „Rostra Vetera“ и IDEA; Правен факултет, УГД,
Кампус IV – Штип.
2013 = Втора годишна конференција (со јавна презентација на
претходно рецензиран научноистражувачки труд пред Комисија
во состав: проф. д-р Владимир Петрушевски, проф. д-р Владо
Бучковски и проф. д-р Билјана Поповска) – Школа за докторски
студии на УКИМ, Ректорат на УКИМ, Скопје .
2013 = Докторски семинар (со јавна презентација на научноистражувачки труд пред Комисија во состав: акад. Владо Камбовски,
проф. д-р Билјана Ванковска и проф. д-р Билјана Поповска) – Школа
за докторски студии на УКИМ, Трет циклус на Правниот факултет
„Јустинијан Први“, Скопје.
2013 = Месец на француската филозофија – Филозофскиот
факултет при УКИМ, Францускиот институт во Скопје (Institut
Français) и Филозофското друштво на Македонија – Скопје .
2013 = Основач на Клубот на оратори УГД „Rostra Vetera“
(Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип).
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
1. 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 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
студенти на прв циклус студии, Електротехничкиот факултет доби уште
една дисперзија на студиската програма Обновливи извори на енергија во
Гевгелија. За оваа дисперзија немаше интерес од страна на студентите и
не се 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
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 сочинуваат избраните редовни
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците
и студентите со право на глас. Во работата на Наставно-научниот совет,
како надворешни членови, учествуваат и наставниците од другите единици
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип кои реализираат настава на
Електротехничкиот факултет, како и наставниците избрани во насловно
наставно-научно звање.
Избор на декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р
Саша Митрев, на 9.8.2011 година со Одлука дел.бр. 0801-797/1 од 9.8.2011
година, Универзитетскиот сенат ја избра доц. д-р Татјана АтанасоваПачемска за декан на Електротехнички факултет. За продекан на
Електротехнички факултет со Одлука на Наставно-научниот совет дел.
бр. 2302-87/5 од 6.9.2011 година е избрана доц. д-р Василија Шарац.

261

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

2. Структура
Наставници и соработници во редовен работен однос на
Електротехнички факултет
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Презиме и име

Звање

Проф. д-р Татјана Атанасова вонреден
Пачемска
професор
вонреден
Проф.д-р Влатко Чингоски
професор
вонреден
Проф. д-р Сашо Гелев
професор
Доц. д-р Василија Шарац
доцент
Доц. д-р Роман Голубовски
доцент
Асс. д-р Гоце Стефанов
асистент
Помлад асс. м-р Билјана
помлад
Читкушева-Димитровска
асистент
помлад
Помлад асс. м-р Маја Кукушева
асистент

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

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

Презиме и име
Проф.д-р Тодор Делипетров
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
Асс.м-р Горги Димов
Асс.м-р Душан Биков
Асс. м-р Лимонка Лазарова
Асс. м-р Јасмина Буралиева
Асс. м-р Марија Митева
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Звање
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
доцент
доцент
доцент
асистент
асистент
асистент
асистент
асистент

Во
Со
редовен
договор за
работен
ангажирање
однос
да
да
(ФПТН)
да (ФИ)
да (ФИ)
да
да
да (ФИ)
да (ФИ)
да
да
да
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Насловни наставници на Електротехнички факултет
Реден
број

Презиме и име
Насл.доц. д-р Драган
Миновски
Насл. доц. д-р Александар
Туџаров
Насл. доц. д-р Горан Чогеља

1.
2.
3.

Звање

1.
2.

Со
договор за
ангажирање

доцент

да

доцент

да

доцент

да

Наставници од други универзитети
Реден
број

Во
редовен
работен
однос

Презиме и име

Звање

Проф.д-р Билјана Јолевска
Туневска
Доц. д-р Митко Богдановски

вонреден
професор
доцент

Администрација
Реден
број

Презиме и име

Звање

1.

Даниела Свиркова

2.

Весна Велкова

секретар
референт за
студентски
прашања

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање
да
да

Во
редовен
работен
однос
да

Со
договор за
ангажирање

да

3. Катедри
На Електротехничкиот факултет со донесувањето на новиот
Правилник за внатрешна организација и работење се формирани следниве
катедри:
1. Катедра за електротехника и електромашинство;
2. Катедра за автоматизација, регулација и управување со технолошки
процеси;
3. Катедра за електроника;
4. Катедра за електроенергетика;
5. Катедрата за телекомуникациско инженерство.
4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Во периодот 1.11.2013-31.10.2014 година се одржани вкупно 13
седници на Наставно-научниот совет. Од направената анализа на дневните
редови на наведените седници е констатирано дека се разгледувани повеќе
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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.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-
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Дневен ред од седницата на 30.10.2013 година – 72. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување Одлука за усвојување на План и програма за издавачка
дејност.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање универзитетски учебник/скрипта со наслов „Основи на
CAD/CAM во електротехника“ по предметот CAD/CAM од проф.
д-р Влатко Чингоски.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање скрипта по предметот Автоматизација и процеси од доц.д-р
Роман Голубовски.
Донесување Одлука за одложување на постапката за акредитирање
студиска програма на трет циклус студии на ЕТФ.
Донесување Одлука за покриеност на наставата за летниот семестар
во учебната 2013/2014 год.
Донесување Одлука за избор на наслов на тема и ментор на студентот
Слободан Пешиќ на втор циклус студии;
Донесување Одлука за усвојување на предлог-листа на области/теми
за изработка на завршен/дипломски испит за учебната 2013/2014 год.
Усвојување на Извештајот од работата на деканот за академската
2012/2013 година.
Информација за реализиран студиски престој на проф.д-р Стојан
Рендевски.
Донесување одлуки по барања од студенти.
Донесување на одлуки по барања од вработени.
Информации од Ректорска управа.
Разно.
Донесени одлуки
Одлука за усвојување на предлог- годишен план и програма за
издавачка дејност на Електротехнички факултет.
Одлука за издавање на скрипта-учебно помагало „CAD/CAM“ од
авторот проф.д-р Влатко Чингоски, наставник на Електротехнички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за издавање на скрипта „Автоматизација и процеси“ од
авторот доц.д-р Роман Голубовски, наставник на Електротехнички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
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-

-

-

-

-

-

-

-

Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет донесе
едногласна Предлог-одлука за одложување на постапката за
акредитација на студиска програма на трет циклус студии од областа
на електротехниката.
Наставно-научниот совет на Електротехнички Факултет донесе
едногласна Одлука за покриеноста на наставата и ангажираноста на
наставниците и соработниците во летниот семестар на студиската
програма Системи за автоматско управување и од студиската
програма Обновливи извори на енергија на прв циклус на студии во
академската 2013/2014 година.
Одлука со која се прифаќа пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Слободан Пешиќ под наслов „Приод кон анализата
на динамичките и електромагнетни катактеристики на микромотори
со примена на нумерички и симулациони методи“.
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет донесе
едногласна Одлука за усвојување на предлог-листа на области/теми
за изработка на завршен/дипломски испит за учебната 2013/2014 год.
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип донесе Одлука за усвојување
на Годишниот извештај од работата на деканот на Електротехнички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип за периодот од 1
ноември 2012 до 31 октомври 2013 година.
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет по
поднесено барање бр.1505-27/6 од 15.10.2013 година од студентот Ели
Бојаровска запишана на студиска програма Системи за автоматско
управување – Радовиш, апсолвент по првпат во академската 2013/2014
година, донесе Одлука за враќање на погрешно уплатени средства во
износ од 12.250 денари на име партиципација.
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет по
поднесено Барање бр.1505-27/7 од 25.10.2013 година од студентот
Тони Ристески запишан на студиска програма Системи за автоматско
управување – Радовиш, 2011/2012 година, донесе Одлука за
ослободување од плаќање партиципација како вонреден студент,
поради тоа што наскоро по запишувањето студентот полни 45 години
и со тоа влегува во квота вонредни над 45/35, како што и се водел во
академските 2011/2012 и 2012/2013 г.
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет и
Комисијата за признавање на испити на Електротехнички факултет
ги признава испитите на студентот Мехмет Јилдиз положени на
Високата стручна школа Хаккари при Универзитетот „Јузунџу Јил“
во Хаккари, Република Турција.
Одлука за прифаќање на темата за дипломска работа за кандидат
Елена Богатинова со број на индекс 20116, ментор доц. д-р Јанка
Димитрова.
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет по поднесено
Барање бр.0405-2/11 од 28.10.2013 година од асс. м-р Гоце Стефанов
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донесе Предлог-одлука за надоместок на трошоците за пат на асс. м-р
Гоце Стефанов за релација Радовиш- Штип и обратно, за која нема
организиран превоз од страна на Универзитетот, каде што асистентот
изведува вежби на дисперзираните студии на Електротехнички
факултет во Штип.

1.

2.

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

Дневен ред од седницата на 21.11.2013 година – 73. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување на Предлог-одлука во врска со објавениот реферат за
избор на еден наставник во сите звања од наставно-научното подрачје
на природно-математичките науки, наставно-научното поле физика,
наставно-научните области физика и физика на кондензирана
материја во „Универзитетски билтен“ од 5.11.2013 година.
Донесување на Предлог- одлука во врска со објавениот реферат
за избор на еден наставник во сите звања од наставно-научното
подрачје на техничко-технолошките науки, наставно-научното поле
регулација и управување со технолошки процеси, наставно-научни
области моделирање, симулација и анализа на комплексни контролни
системи и компјутерска контрола на комплексни индустриски
процеси во „Универзитетски билтен“ од 5.11.2013 година.
Донесување Одлука за формирање на работна група за преземање на
опремата за Соларната е-тест лабораторија од Хидрометеоролошкиот
завод на Р.Македонија.
Донесување Одлука за прифаќање на теми за изработка на завршен/
дипломски испит за учебната 2013/2014 год.
Донесување одлуки по барања од студенти.
Донесување на одлуки по барања од вработени.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
Д-р Стојан Рендевски не се избира во повисоко звање, односно
не се дава предлог-одлука за избор во звањето редовен професор за
наставно-научното подрачје на природно-математичките науки, наставнонаучното поле физика, наставно-научните области физика и физика
на кондензирана материја. Именуваниот се избира во звањето вонреден
професор, постојното звање во кое бил претходно избран, за време од 5
(пет) години, сметано од наредениот ден од извршениот избор од страна на
Наставно - научниот совет на Електротехнички факултет на Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за избор во звање за д-р Сашо Гелев се избира за наставник
на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип во звање вонреден професор.
–– Одлука за формирање на работна група за подигање на
инструментацијата од соларната лабораторија.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
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–– Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/14 на
студентот Ташков Ѓорги.
–– Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/15 на
студентот Атанасов Тони.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц.д-р Сашо Гелев за ден
25.11.2013 година за Скопје поради учество на работилница под
наслов „Автономна или интелигентна роботика, или двете?“ која ќе
се одржи на ФОН Универзитет – Скопје.

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

Дневен ред од седницата на 5.12.2013 година – 74. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за скрипта-учебно
помагало по предметот CAD/CAM од проф. д-р Влатко Чингоски
објавена во „Универзитетски билтен“ број 113 од 15.11.2013 година.
Донесување Одлука за дополнување на Одлуката за ангажираност на
наставниците и соработниците за зимски и летен семестар 2013/2014
година на прв циклус студии на факултетот.
Донесување Одлука за утврдување број на студенти кои можат да
се запишат на прв циклус студии на факултетот во академската
2014/2015 година.
Донесување Одлука за утврдување број на студенти кои можат да
се запишат на втор циклус студии на факултетот во академската
2014/2015 година.
Донесување Одлука за промена на Комисија за признавање на испити.
Донесување Одлука за прифаќање на теми за изработка на завршен/
дипломски испит за учебната 2013/2014 год.
Донесување одлуки по барања од студенти.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за скрипта - учебно помагало
по предметот CAD/CAM од авторот проф. д-р Влатко Чингоски
објавена во Универзитетскиот билтен број 113 од 15.11.2013 година.
–– Наставно научниот совет на Електротехничкиот Факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна
одлука за дополнување на одлуката за покриеноста на наставата и
ангажираноста на наставниците и соработниците за летен семестар
во академската 2013/2014 година на Електротехничкиот Факултет.
–– Предлог-одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се
запишат на Електротехнички факултет за учебната 2014/2015 година.
–– Предлог-одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се
запишат на втор циклус студии на Електротехнички факултет за
учебната 2014/2015 година.
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–– Одлука за промена на Комисија за признавање на испити.
–– Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет донесе
Одлука за прифаќање на ментори за дипломска работа/завршен
испит.
–– Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/16 на
студентот Лукаров Ристе.

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

Дневен ред од седницата на 18.12.2013 година – 75. седница
Усвојување на записникот од претходната 74. седница на ННС
Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за скрипта по
предметот Автоматизација и процеси од доц. д-р Роман Голубовски
објавена во „Универзитетски билтен“ број 114 од 2.12.2013 година.
Донесување на одлука за замена на член во Сенатот на Универзитетот.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава за изработка на
магистерски труд од Славица Костадинова.
Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Горан Чогеља.
Донесување Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии.
Донесување одлуки по барања од вработени.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
–– Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип донесе Одлука за прифаќање
на рецензијата за скрипта за предметот Автоматизација и процеси
од авторот доц. д-р Роман Голубовски, објавена во „Универзитетски
билтен“ број 114 од 2.12.2013 година.
–– Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип донесе Одлука за замена на член
во Сенатот на Универзитетот од Електротехнички факултет.
Членот на Сенатот на Универзитетот од Електротехнички факултет
доц. д-р Роман Голубовски се заменува со проф. д-р Влатко Чингоски.
–– Одлука со која се прифаќа пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Слaвица Костадинова под наслов „Оптимизација
на погонските трошоци кај водоснабдителните системи преку
зголемување на енергетската ефикасност“.
–– Одлука за ангажирање на доц. д-р Горан Чогеља.
–– Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет донесе
Одлука за прием на втор циклус студии на следните кандидати:
Аце Панев, Томче Велков, Горан Главинчев и Дејан Илиев.
–– Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет донесе
едногласна Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство на
проф. д-р Татјана Атанасова - Пачемска за учество на 6 th World
Conference on Educational Sciences, во Матла, 5-10.2.2014 година.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дневен ред од седницата на 22.01.2014 година – 76. седница
Усвојување на записникот од претходната 75. седница на ННС
Донесување Одлука за состав на Наставно-научниот совет на
Електротехнички факултет за летен семестар 2013/2014 година.
Донесување Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на
наставата на прв циклус студии.
Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Драган Миновски.
Донесување Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на
наставата на втор циклус студии.
Донесување Одлука за измена на Правилникот за организацијата и
работењето на Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и
доверба со јавноста од Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
Донесување одлуки за преземање на активности со оценување на
студенти.
Донесување одлуки по барања од вработени.
Донесување одлуки по барања од студенти.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
–– Одлука за утврдување на состав на членови на ННС на
Електротехнички факултет.
–– Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на наставата на
Електротехнички факултет.
–– Одлука за ангажирање на доц. д-р Драган Миновски.
–– Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на наставата на втор
циклус студии на Електротехнички факултет.
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за организацијата и работењето на Електротехнички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Електротехнички факултет.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Стојан
Рендевски.
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–– Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Стојан
Рендевски.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Стојан
Рендевски.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Стојан
Рендевски.
–– Одлука за одобрување на плаќање на котизација.
–– Одлука за одобрување на плаќање на котизација.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Татјана Атанасова –
Пачемска.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Роман Голубовски.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф.д-р Сашо Гелев.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф.д-р Влатко Чингоски.
–– Одлука за поништување на Одлуката за префрлување на студентот
Хаџи-Василиев Душан од редовен студент во вонреден (Одлука бр.
2302-85/13 од 19.9.2013 година).
–– Одлука за префрлување на студентот Александар Стојчевски од
Факултет за електротехника и информациски технологии при
Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје на Електротехнички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како вонреден
студент (основ вработување) во втор семестар, прва година во
академската 2013/2014 година, студиска програма Обновливи извори
на енергија – Радовиш, по студиска програма 2013/2014.
–– Одлука за префрлување на студентот Димитар Симовски од
Економски факултет при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“
во Скопје на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип, како вонреден студент (основ лекарско уверение)
во втор семестар, прва година во академската 2013/2014 година,
студиска програма Обновливи извори на енергија – Радовиш.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Дневен ред од седницата на 11.3.2014 година – 77. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување на Предлог-одлука за давање согласност за ангажирање
на доц. д-р Роман Голубовски на Природно-математички факултет –
Скопје.
Донесување Одлука за давање согласност за ангажирање на проф.
д-р Сашо Гелев на Воената академија.
Донесување Одлука да се испрати покана до проф. д-р Кирил
Христовски од Department of Engineering and Computing Systems,
College of Technology and Innovation, Arizona State University за да
одржи предавања на нашиот факултет.
Донесување Одлука за поднесување на Барање до фирмата ДОО
„Бучим“ - Радовиш за донација на опрема.
Донесување Одлука за реализација на семинар под наслов „Производи
на композиции на обопштени функции и примена“.
Донесување Предлог-одлука за ангажирање на стручњаци од
практиката.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

7. Донесување Одлука за доц. д-р Роман Голубовски за отсуство за
ден 17.3.2014 г. за Скопје поради учество во Комисија за одбрана на
докторска дисертација на ПМФ – Скопје.
8. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
9. Донесување одлуки за преземање на активности со оценување на
студенти.
10. Донесување одлуки по барања од вработени.
11. Донесување одлуки по барања од студенти.
12. Информации од Ректорска управа.
13. Разно.
Донесени одлуки
–– Предлог-одлука за давање согласност за ангажирање на доц. д-р
Роман Голубовски на Природно-математички факултет – Скопје.
–– Одлука за давање согласност за ангажирање на проф. д-р Сашо Гелев
на Воената академија.
–– Одлука за испраќање покана до проф. д-р Кирил Христовски
од Department of Engineering and Computing Systems,
College of Technology and Innovation, Arizona State University за
да одржи предавања на нашиот факултет, размена на искуства и
започнување на преговори за соработка помеѓу двата универзитета.
–– Одлука за поднесување на Барање до фирмата ДОО „Бучим“Радовиш за донација на опрема за потребите на наставниот процес на
факултетот според предложена спецификација.
–– Одлука за реализација на семинар под наслов „Производи на
композиции на обопштени функции и примена. Примена на
резултатите во финансиската математика и електротехника“ на ден
11.4.2014 година во просториите на Кампус 2 во Штип.
–– Предлог-одлука за ангажирање на стручњаци од практиката.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Роман Голубовски.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Јордан
Живановиќ.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Томе
Џеков.
Дневен ред од седницата на 15.4.2014 година – 78. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
1. Донесување Предлог-одлука за дополнување на Предлог-одлуката
број 2302-47/3 од 11.3.2014 година за давање согласност за
ангажирање на доц. д-р Роман Голубовски на Природно-математички
факултет – Скопје.
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата за академската
2014/2015 година.
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3. Донесување Одлука за исплата на средства на проф. д-р Татјана
Атанасова - Пачемска за котизација за печатење на труд на
Интернационална конференција која ќе се одржи во Конија, Турција,
16-18 мај 2014 година.
4. Донесување Одлука за отсуство за проф. д-р Влатко Чингоски за
периодот од 4.6.2014 год. до 8.6.2014 год. за Љубљана, Р.Словенија.
5. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
6. Донесување одлуки по барања од студенти.
7. Информации од Ректорска управа.
8. Разно.
Донесени одлуки
–– Предлог - одлука за дополнување на Предлог-одлуката број 230247/3 од 11.3.2014 година, за давање на согласност за ангажирање на
доц. д-р Роман Голубовски од Електротехнички факултет за настава
по предметите за академската 2013/2014 година.
–– Одлука за покриеност на наставата на Електротехнички факултет.
–– Одлука за одобрување на плаќање на котизација на проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Влатко Чингоски.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
–– Одлука за префрлување на студентот Драган Стефановиќ од редовен
студент во вонреден (основ вработување), во втора година, четврти
семестар, во академската 2013/2014 година, по студиска програма
2012/2013.
–– Предлог-одлука за признавање на испити на Игор Димов, студент
на Електротехнички факултет на студиската програма Обновливи
извори на енергија – Штип.

1.

2.

3.
4.
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Дневен ред од седницата на 28.5.2014 година – 79. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
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 електротехника и
електрични машини, трансформатори и апарати.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во насловно звања доцент/вонреден професор од наставнонаучното подрачје на техничко-технолошките науки, наставнонаучното поле енергетика, наставно-научни области индустриски
хазард и неконвенционални извори на енергија и технологии.
Донесување Одлука за промена на член во ННС од страна на
соработниците.
Разгледување на покриеноста на наставата за зимски и летен семестар
за 2014/2015 година на втор циклус студии.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

5. Донесување Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор.
6. Донесување Предлог-одлука за ангажирање на стручњаци од
праксата.
7. Донесување Одлука за формирање на комисии за упис на студенти во
академската 2014/2015 година.
8. Формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд од
страна на кандидатот Слободан Пешиќ.
9. Формирање на работна група за изработка на Елаборат за акредитација
на втор циклус студии - Обновливи извори на енергија.
10. Одлука за усвојување на променет предлог-годишен план и програма
за издавачка дејност на Електротехнички факултет..
11. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на „Практикум за вежби по теорија на системи“ од
авторите д-р Сашо Гелев и м-р Билјана Читкушева-Димитровска.
12. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на учебник по предметот Инженерска економика од
авторот проф.д-р Влатко Чингоски.
13. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
14. Донесување одлуки по барања од вработени.
15. Донесување одлуки по барања од студенти.
16. Информации од Ректорска управа.
17. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
сите звања од наставно-научното подрачје на техничко-технолошките
науки, наставно-научното поле електротехника и електромашинство,
наставно-научни области електротехника и електрични машини,
трансформатори и апарати.
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
насловно звања доцент/вонреден професор од наставно-научното
подрачје на техничко-технолошките науки, наставно-научното
поле енергетика, наставно-научни области индустриски хазард и
неконвенционални извори на енергија и технологии.
–– Одлука за промена на член во Наставно-научниот совет од редот на
соработниците.
–– Одлука за покриеност на наставата на втор циклус студиии.
–– Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор Ана Вукелиќ
за учебната 2014/2015 г.
–– Предлог-одлука за ангажирање на стручњаци од практиката.
–– Одлука за формирање на комисии за запишување студенти во прва
година на прв циклус универзитетски студии во учебната 2014/2015
година на Електротехнички факултет.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд.
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–– Предлог-одлука за отпочнување на постапка за акредитација на нова
студиска програма на втор циклус студии.
–– Одлука за усвојување на променет Предлог-годишен план и програма
за издавачка дејност на единицата на УГД.
–– Одлука за издавање на практикум за вежби за предметот Теорија
на системи од авторот проф. д-р Сашо Гелев, наставник на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за издавање на учебник по предметот Инженерска економика
од авторот проф. д-р Влатко Чингоски, наставник на Електротехнички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
–– Одлука за исплата на уплатени средства на проф.д-р Татјаната
Атанасова-Пачемска.
–– Одлука за исплата на уплатени средства на проф.д-р Татјаната
Атанасова-Пачемска.
–– Одлука за одобрување на плаќање на котизација на д-р Татјана
Атанасова-Пачемска.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц.д-р Василија Шарац.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц.д-р Роман Голубовски.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Дневен ред од седницата на 25.6.2014 година – 80. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слободан
Пешиќ под наслов „Приод кон анализата на динамичките и
електромагнетни катактеристики на микромотори со примена на
нумерички и симулациони методи“.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на практикум-учебно помагало „Автоматизација и
процеси“ од авторот доц. д-р Роман Голубовски.
Донесување Одлука за промена на наслов на учебник во План за
издавачка дејност.
Донесување Одлука за давање на согласност за ангажирање на
проф.д-р Татјана Атанасова-Пачемска по предметот Математика 1,
кој се слуша во прва година, прв семестар и предметот Математика 2,
кој се слуша во прва година, втор семестар во академската 2014/2015
година на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје.
Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
Донесување одлуки по барања од вработени.
Донесување одлуки по барања од студенти.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Донесени одлуки:
–– Одлука за усвојување на извештај на рецензентска комисија за оценка
на магистерскиот труд.
–– Одлука за издавање на ракописот со наслов „Автоматизација
и процеси” – практикум од авторот доц. д-р Роман Голубовски,
наставник на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на променет Предлог-годишен план и програма
за издавачка дејност на единицата на УГД.
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска од Електротехнички факултет за настава по
предметите Математика 1, кој се слуша во прва година, прв семестар
и Математика 2, кој се слуша во прва година, втор семестар во
академската 2014/2015 година на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“ - Скопје.
Одлуката не е реализирана од страна на Воената академија без
образложение.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Василија Шарац.

1.

2.
3.
4.
5.

Дневен ред од седницата на 8.7.2014 година – 81. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изработка на реферат за избор на еден наставник во сите звања
од наставно-научното подрачје на техничко-технолошките науки,
наставно-научното поле електротехника и електромашинство,
наставно-научни области електротехника и електрични машини,
трансформатори и апарати.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето број 0402-2/24 од
2.7.2014 година од асс. м-р Гоце Стефанов за издавање на скрипта за
предавања за предметот Микропроцесорски системи.
Предлог-одлука за ангажирање на проф.д-р Џорџ М.Елзенбах.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија.
–– Одлука за издавање на скрипта за предавања за предметот
Микропроцесорски системи од авторот асс. м-р Гоце Стефанов,
соработник на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор Џорџ М.
Елзенбах за учебната 2014/2015 година.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Дневен ред од седницата на 11.8.2014 година – 82. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на
еден наставник во сите звања од наставно-научното подрачје на
техничко-технолошките науки, наставно-научното поле електроника
и автоматика, наставно-научни области интегрирана електроника и
електронски компоненти.
Донесување на Предлог-одлука за за ангажирање на визитинг
професор Кирил Христовски за учебната 2014/2015 година.
Донесување Одлука за утврдување на составот на членовите на
Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет за зимски
семестар 2014/2015 година.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот
практикум „Автоматизација и процеси” од авторот доц. д-р Роман
Голубовски објавена во „Универзитетски билтен“ број 127 од
1.7.2014 година.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот
„Теорија на системи” – практикум за вежби од авторите проф. д-р
Сашо Гелев и помлад асс. м-р Билјана Читкушева-Димитровска
објавена во „Универзитетски билтен“ број 127 од 1.7.2014 година.
Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
–– Одлука за распишување на Конкурс за потребите на Електротехнички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип да се распише
конкурс за избор на еден наставник во сите звања од наставнонаучното подрачје техничко-технолошки науки, наставнонаучното поле електроника и автоматика, наставно-научни области
интегрирана електроника и електронски компоненти.
–– Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор Кирил
Христовски за учебната 2014/2015 година.
–– Одлука за утврдување на состав на членови на ННС на
Електротехничкиот факултет.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за практикум од авторот доц.
д-р Роман Голубовски објавена во Универзитетскиот билтен број 127
од 1.7.2014 година.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за практикум од авторите проф.
д-р Сашо Гелев и помлад асс. м-р Билјана Читкушева-Димитровска
објавена во „Универзитетски билтен“ број 127 од 1.7.2014 година.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Дневен ред од седницата на 2.9.2014 година – 83. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Утврдување на листа со кандидати по објавен Конкурс за избор
на еден наставник во сите звања од наставно-научното подрачје на
техничко-технолошките науки, наставно-научното поле електроника
и автоматика, наставно-научни области интегрирана електроника и
електронски компоненти.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања од наставно-научното подрачје на
техничко-технолошките науки, наставно-научното поле електроника
и автоматика, наставно-научни области интегрирана електроника и
електронски компоненти.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот
„Микропроцесорски системи“ од авторот д-р Гоце Стефанов.
Донесување Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на
наставата.
Донесување Предлог-одлука за префрлување на вонредните студенти
кои конкурираа на конкурс за упис во Гевгелија.
Донесување Одлука за отсуство на проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска на Конгрес на математичари во Охрид.
Донесување Одлука за покривање на трошоците за сместување и пат
на проф. д-р Билјана Јолевска - Туневска за учество на Конгрес на
математичари во Охрид, кој ќе се одржи во период од 24 до 27.9.2014
година.
Донесување Одлука за отсуство на доц. д-р Василија Шарац во период
од 16 до 17.10.2014 год. за учество и презентација на два труда на
INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ENERGETICS 2014” кој ќе се
одржи во Струга, во период 16 -17.10.2014 год.
Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
Барања од студенти.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Донесени одлуки
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на наставник во сите звања.
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија за подготвување
и поднесување на писмен реферат за пријавениот кандидат по
Конкурсот објавен на 23.8.2014 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Утрински весник“ за избор на еден наставник во сите
звања од наставно-научното подрачје на техничко-технолошки науки,
наставно-научното поле електроника и автоматика, наставно-научни
области интегрирана електроника и електронски компоненти.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за скрипта од авторот асс. д-р
Гоце Стефанов, објавена во „Универзитетски билтен“ број 130 од
15.8.2014 година.
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–– Одлука за корекција на Одлуката за покриеност на наставата на
Електротехнички факултет.
–– Предлог-одлука за префрлување на студентите кои на конкурс
конкурираа на студиската програма во Гевгелија.
–– Одлука на проф.д-р Татјана Атанасова - Пачемска, наставник во
звањето вонреден професор на Електротехнички факултет при
Универзитет „“Гоце Делчев“ во Штип, да ѝ се одобрат средства за
учество на Конгрес на математичари во Охрид, во период од 24 до
7.9.2014 година.
–– Одлука за покривање на трошоци за учество на Конгрес на
математичари во Охрид.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Василија Шарац.
–– Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит.
–– Одлука за повторно активирање на студиите за студентот Симевски
Атанаско, по направен прекин во 2012-2013 година, како редовен
студент во прва година по втор пат, на насоката Системи за автоматско
управување – Штип, во академската 2014/2015 година.
–– Одлука за повторно активирање на студиите за студентот Сандев
Мартин, по направен прекин во 2013-2014 година, како редовен
студент во прва година, прв семестар по втор пат, на насоката Системи
за автоматско управување – Штип, во академската 2014/2015 година.
–– Одлука за повторно активирање на студиите за студентот Ивана
Горгиева, по направен прекин во 2013-2014 година, како редовен
студент во прва година, прв семестар по втор пат, на насоката Системи
за автоматско управување – Штип, во академската 2014/2015 година.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Андоновски Аврамчо од Факултет за електротехника и
информациски технологии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“Скопје, на студиската програма Системи за автоматско управување –
Штип на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Владо Христов од Факултет за електротехника и
информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“Скопје, на студиската програма Системи за автоматско управување –
Штип на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, како редовен студент.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Јован Папастеревски од Факултет за електротехника и
информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“Скопје, на студиската програма Обновливи извори на енергија –
Радовиш на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, како редовен студент.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Никола Димитров од Факултет за електротехника и
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информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“Скопје, на студиската програма Системи за автоматско управување –
Штип на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, како редовен студент.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на
испити на Владимир Петрушевски од Факултет за електротехника и
информациски технологии при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“Скопје, на студиската програма Системи за автоматско управување –
Штип на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, како вонреден студент.

1.

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

9.

Дневен ред од седницата на 30.9.2014 година – 84. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Донесување Одлука за избор на д-р Василија Шарац во наставнонаучно звање вонреден професор од наставно-научното подрачје
на техничко-технолошките науки, наставно-научното поле
електротехника и електромашинство, наставно-научни области
електротехника и електрични машини, трансформатори и апарати.
Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски студии од
втор циклус студии за учебната 2014/2015 година.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот
„Инженерска економика“ од авторот проф. д-р Влатко Чингоски,
објавена во Универзитетски билтен број 131, од септември 2014 г.
Донесување Одлука за давање на согласност за ангажирање на доц.
д-р Роман Голубовски на Природно-математичкиот факултет при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
Донесување Одлука за плаќање на котизација на проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска за објавување на труд.
Донесување Одлука за отсуство на проф. д-р Влатко Чингоски на
INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ENERGETICS 2014” кој ќе се
одржи во Струга, во период 16 -17.10.2014 год.
Донесување Одлука за отсуство на доц. д-р Роман Голубовски на
INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ENERGETICS 2014” кој ќе се
одржи во Струга, во период 16 -17.10.2014 год.
Донесување Одлука за отсуство на доц. д-р Василија Шарац на
Втората меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“
која ќе се одржи во Скопје, 30.10-1.11.2014 г. во организација на
Универзитетот Евро-Балкан - Скопје.
Донесување Одлука за отсуство на проф. д-р Влатко Чингоски на
Втората меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
која ќе се одржи во Скопје, 30.10-1.11.2014 г. во организација на
Универзитетот Евро-Балкан - Скопје.
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10. Донесување Одлука за отсуство на проф. д-р Сашо Гелев на Втората
меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“
која ќе се одржи во Скопје, 30.10-1.11.2014 г. во организација на
Универзитетот Евро-Балкан - Скопје.
11. Донесување Одлука за отсуство на доц. д-р Роман Голубовски на
Втората меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
која ќе се одржи во Скопје, 30.10-1.11.2014 во организација на
Универзитетот Евро-Балкан - Скопје.
12. Донесување Одлука за отсуство на помлад асс. м-р Маја КукушеваПанева на Втората меѓународна научна конференција на тема
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија“, која ќе се одржи во Скопје, 30.10-1.11.2014
г. во организација на Универзитетот Евро-Балкан - Скопје.
13. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
14. Барања од студенти.
15. Барања од вработени.
16. Информации за изготвување на Извештај од работата на деканот на
Електротехнички факултет.
17. Разно.
Донесени одлуки
–– Одлука за избор во наставно-научно звање вонреден професор д-р
Василија Шарац.
–– Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување
студенти на универзитетски академски студии од втор циклус студии
за учебната 2014/2015 година
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот „Инженерска
економика“ од авторот проф. д-р Влатко Чингоски, објавена во
„Универзитетски билтен“ број 131 од 1.9.2014 година.
–– Предлог-одлука за давање согласност за ангажирање на доц. д-р
Роман Голубовски на Природно-математички факултет – Скопје.
–– Одлука за плаќање на котизација на проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за објавување на труд.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Влатко Чингоски.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Роман Голубовски.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Василија Шарац.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Влатко Чингоски.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Сашо Гелев.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Роман Голубовски.
–– Одлука за одобрување на отсуство на помлад асс. м-р Маја Кукушева
– Панева.
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–– Пријави на теми за завршен испит/дипломски труд за прв циклус
студии.
–– Одлука за повторно активирање на студиите за студентот Ѓорѓиевски
Давид, како редовен студент за прв пат апсолвент, на насоката
Системи за автоматско управување – Радовиш, во академската
2014/2015 година.
–– Одлука за повторно активирање на студиите за студентот Сашо
Витановски, како вонреден студент по втор пат во прва година, прв
семестар на насоката Системи за автоматско управување – Радовиш,
во академската 2014/2015 година.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет на Љубиша
Петрушевски на студиската програма Системи за автоматско
управување – Штип на Електротехнички факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип, како редовен студент, во прва година, прв
семестар.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од Зоран Коцевски,
студент на студиската програма Системи за автоматско управување
– Радовиш на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, за признавање на испити положени на Факултет
за електротехника и информациски технологии при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од Емил Стојановски,
студент на студиската програма Обновливи извори на енергија
– Штип на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, за признавање на испити положени на Факултет
за електротехника и информациски технологии при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
–– Предлог-одлука за признавање на испити на Никола Зафиров, студент
на студиската програма Обновливи извори на енергија – Радовиш на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
за признавање на испити положени на Педагошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за префрлување од редовен во вонреден студент на Емил
Данаилов, студент на Електротехнички факултет на студиската
програма Системи за автоматско управување – Штип.
–– Одлука за покривање на трошоците за сместување и пат на проф. д-р
Влатко Чингоски за учество на „INTERNATIONAL SYMPOSIUM
“ENERGETICS 2014” кој ќе се одржи во Струга, во период од 16 до
17.10.2014 год.
6.Техничка опременост
Електротехничкиот факултет располага со една компјутерска
лабораторија, една лабораторија за мерни инструменти за која опремата
е донација од Рудникот „Бучим“ – Радовиш, една лабораторија за
електроника и микропроцесорски системи за која опремата е донација од
Логин-електроникс - Скопје и една соларна а-тест лабораторија.
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Име на лабораторија

Р.бр. Вид на опрема
1.
2.

Лабораторија за мерни инструменти
Соларна а-тест лабораторија

Количина
1
1

7. Просторни услови
Факултетот располага со три предавални и една компјутерска
лабораторија. Просторните услови на Факултетот се реновирани и
санирани. За изведување на наставата во четирите студиски години 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.
Бидејки од октомври 2012 г. во просториите на Електротехничкиот
факултет се дисперзирани по една насока од Економски и на Филолошки
факултет се изведува настава и за студентите од овие факултети, па
честопати се јавува проблем со недостиг од предавални.
8. Издавачка дејност
Предметите од студиските години се покриени со соодветни учебници,
скрипти, и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани, а дел се во
постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за остварување
на 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 2014 година и тоа:
Математика – Универзитетски учебник (е-библиотека на УГДШтип, www.ugd.edu.mk) од авторите проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска и асс. м-р Лимонка Лазаревска.
Основи на CAD/CAM во електротехника - Рецензирана скрипта
(е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф. д-р
Влатко Чинговски.
Инженерска економика – Универзитетски учебник (е-библиотека
на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф. д-р Влатко Чинговски.
Теорија на системи – Практикум за вежби (е-библиотека на УГДШтип, www.ugd.edu.mk), од авторите проф. д-р Сашо Гелев и асс.м-р
Билјана Читкушева – Димитровска.
Автоматизација и процеси - Рецензирана скрипта (е-библиотека на
УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф. д-р Роман Голубовски.
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Практикум по автоматизација и процеси - Рецензиран практикум
(е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф. д-р
Роман Голубовски.
Микропроцесорски системи - Публикувана скрипта (е-библиотека
на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторот асс. д-р Гоце Стефанов.
9. Научноистражувачка работа
Проекти во кои се вклучени вработените
Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Датум
од-до

Наслов на
проектот
Функционални
простори,
тополошки и
2013-2015
статистички
аспекти и
примена во
електротехниката
Инклузивно
образование
2011-2015
(UNICEF и МОН на
Р.Македонија)
Improving Teaching
Effectivness
in Chemical
2014-2017
Engineering
Education (LLLErasmus)

Позиција

Раководител
на проектот

Соработник

Соработник

Опис на активностите во
тек на проектот
Планирање, водење,
координација на
тимот, реализација
на истражувањата,
објавување и презентирање
на резултати од
истражувањата
Изготвување на модули за
националната програма и
активен учесник во обуките
за национални обучувачи
Дел од фокус групата
формирана од наставнички
кадар на универзитетите
во Македонија за размена
на искуство и знаење во
функција на подобрување
на наставните планови за
хемиското инженерство.

9. Објавени трудови
Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси
Трудови од наставници и соработници на Електротехнички
факултет
Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Трудови објавени во списание со ИФ:
Miteva, Marija and Jolevska-Tuneska, Biljana and AtanasovaPacemska, Tatjana (2014) On Products of Distributions in Colombeau
Algebra. Mathematical Problems in Engineering, 2014. (IF = 1,082 за 2013
год.)
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Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
1. Pacemska, Sanja and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Iliev, Dean
and Seweryn-Kuzmanovska, Marzanna (2014) Analyses of Student’s
Achievement Depending on Math Teaching Methods. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, 116. pp. 4035-4039. ISSN 1877-0428 , Elsevier
2. Vitanova, Vasilka and Atanasova-Pacemska, Tatjana (2014)
Determining the basic motivational factors of teachers to use ICT in
their teaching using factor analysis. IMVI Open Mathematical Education
Notes, 4. pp. 1-8. ISSN 2303-4882 (p), 1840-4383(o)
3. Limonka Lazarova, Biljana Jolevska-Tuneska and Tatjana AtanasovaPacemska (2014) On The Generalized Fresnel Cosine Integrals And
Convolution, Internat. J. Functional Analysis, Operator Theory and
Applications
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
1. Sarac, Vasilija and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Trifunov,
Zoran (2014) Electronic Tests in High Education-Opportunities and
Challenges. In: International Conference on Information Technology and
Development of Education. University of Novi Sad, Technical Faculty
„Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 68-72. ISBN 97886-7672-225-9
2. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Timovski, Riste (2014) Effectiveness
Determination of Higher Education using Linear Programming. In:
Symorg 2014, 6-10 June 2014, Zlatibor, Serbia.
3. Vasileva, Liljana and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Pacemska,
Sanja (2014) Inventory Model for Different Kind of Products – the
Capacity of Storage Space as a Constraining Factor. In: Symorg 2014,
6-10 June 2014, Zlatibor, Serbia.
4. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Timovski, Riste (2014) Quality
Valorization of University Study Programs using Linear Programming
Application. In: ITRO 2014, 27 June 2014, Zrenjanin, Serbia.
5. Vitanova, Vasilka and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Pacemska,
Sanja (2014) Structural Eguation Modeling and their Application in
Educational Research - Case Study of ICT Usage in Primary Schools
in South - East Region in Macedonia. In: ITRO 2014, 27 June 2014,
Zrenjanin, Serbia.
6. Vitanova, Vasilka and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Pacemska,
Sanja (2014) Factors Affecting the Frequency of ICT Usage in Primary
Schools Teaching. In: ICEMST 2014, 16–18 May 2014, Konya,Turkey.
Трудови објавени на домашни конференции со меѓународно учество:
1. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Sarac, Vasilija and Runcev, Kostadin
(2014) Примена на методот на факторска анализа во проект
ревитализација на уличнотo осветление во општина Кочани.
In: Меѓународно советување Енергетика 2014, Oct 2014, Struga,
Macedonia.
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2. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Trifunov, Zoran and Pacemska, Sanja
(2014) Е-тест, креирање и користење, Меѓународна конференција
Современото воспитание и образование, Штип
Проф.д-р Влатко Чингоски
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
1. Влатко Чингоски, Роман Голубовски и Ристо Дамбов, „Технички
аспекти и анализа на можности за дистрибуирано производство
и снабдување со електрична енергија кај изолирани енергетски
потрошувачи“, Меѓународно советување на ЗЕМАК, ЕНЕРГИЈА –
2014, Струга, 16-18 октомври 2014.
2. Влатко Чингоски, Роман Голубовски и Ристо Дамбов, „Техноекономска анализа за снабдување со електрична енергија на
изолирани енергетски потрошувачи со користење на програмски
пакет HOMER©“, Меѓународно советување на ЗЕМАК, ЕНЕРГИЈА
– 2014, Струга, 16-18 октомври 2014.
3. Гоце Стефанов, Влатко Чингоски, Елена Стефанова, „Моделирање
на DC/DC Конвертори за Управување на Еднонасочни Мотори со
Компјутерска Симулација“, Меѓународно советување на ЗЕМАК,
ЕНЕРГИЈА – 2014, Струга, 16-18 октомври 2014.
4. Cingoski, Vlatko and Tanurkov, Dimitar and Papsterevski, Kosta,
“Sustainable Energy Production from Old Coal-fired Thermal Power
Plants beyond 2016 Utilizing Major Rehabilitation Program“ International
Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014.
International Environmental Law (2), Ljubljana, Slovenia, pp. 701-713.
ISBN 978-961-247-280-1, June 2014.
5. Chitkuseva-Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Cingoski,
Vlatko, “LTspice IV as Educational Tool for Teaching Electrical Circuit
Analysis”. Informaciske Tehnologije - Sadasnost i Buducnost - IT’14.
Simpozium Informaciske tehnologije, 19. Univerzitet Crne Gore,
Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, 2014, pp. 205-208. ISBN 978-8685775-15-4.
6. Barvinok, Vitaly and Bogdanovich, Valery and Dokukina, Irina and
Barvinok, Alexey and Cingoski, Vlatko, “Mathematical Modeling
of High Energy Plasma Technologies with Account for some of the
Fundamental Problems”. Wulfenia Journal, 21 (2). pp. 104-113. ISSN
1561-882X.
7. Barvinok, Vitaly and Bogdanovich, Valery and Dokukina, Irina
and Barvinok, Alexey and Bunova, Galina and Cingoski, Vlatko,
“Mathematical Modeling of Spray Material Acceleration and Heating
during the Formation of Plasma Cluster Coatings”. Wulfenia Journal,
21 (2). pp. 94-103. ISSN 1561-882X.
8. Чингоски Влатко, „Улогата на пумпно-акумулационите
хидроелектрани во функција на зголемување на безбедноста и
флексибилноста на електроенергетскиот систем“. Меѓународна
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научна конференција „Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието
и безбедноста во Република Македонија“, ЕВРО-БАЛКАН,
20-21декември 2013, Скопје.
9. Чингоски Влатко, „Потреба и можности за развој и
функционирање на Берза за електрична енергија во Република
Македонија“. Меѓународна научна конференција „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
ЕВРО-БАЛКАН, 20-21декември 2013, Скопје.
10. Sokolovski, S.Gelev, V.Cingoski, “Signature driven e-mail spam
detection using network intrusion detection methodology”, Influence of
the scientific and technological development in the field of law, economy,
culture, education and security in Republic of Macedonia”, 20-21
December 2013, Skopje.
Доц.д-р Василија Шарац
Објавени трудови во меѓународни списанија:
1. Sarac, Vasilija, Glavincev, Goran (2014) Application of numerical
methods in calculation of electromagnetic fields in electrical machines.
International Journal for Science, Technics and Innovations for the
Industry MTM (Machines, Tecnologies, Materials) (10). pp. 13-17. ISSN
1313-0226.
2. Sarac, Vasilija (2014) Complex analysis of performance characteristics
of single phase shaded pole motor. International Virtual Journal for
Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines,
Technologies, Materials) (8). pp. 25-29. ISSN 1313-0226.
Објавени трудови во зборници на трудови од меѓународни
конфернции:
1. Sarac, Vasilija and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Trifunov, Zoran
(2014) Electronic Tests in High Education-Opportunities and Challenges.
International Conference on Information Technology and Development of
Education. University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihajlo Pupin”,
Zrenjanin, Republic of Serbia, pp. 68-72. ISBN 978-86-7672-225-9.
2. Sarac, Vasilija and Cvetkovski, Goga (2014) Efficiency Optimisation
of Single Phase Motor Using GA Approach. 5th Symposium on Applied
Electromagnetics Saem’14-Book of Digests. Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje, Macedonia Faculty of Electrical Engineering and
Information Technologies, pp. 31-32. ISBN 978-9989-630-72-9.
3. Sarac, Vasilija and Minovski, Dragan and Cogelja, Goran and Smitkova,
Miroslava (2014) Upgrade and application of automation system in t.s.
110/35/10 kV “Petrovec”. Proceedings of 11th International Scientific
Conference Control of Power Systems 2014. Slovak University of
Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and
Information Technology, Institute of Robotics and Cybernetics, Slovakia.
ISBN 978-80-89402-71-7.
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4. Cogelja, Goran and Sarac, Vasilija (2014) Impact of new model for
preferential prices for SHPP in Republic of Macedonia. In: Proceedings
of the 5th International Scientific Conference OZE 2014 “Renewable
Energy Sources 2014”. Published by: Slovak University of Technology in
Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology,
Institute of Power and Applied Electrical Engineering, Slovakia, pp. 7579. ISBN 978-80-89402-73-1.
5. Minovski, Dragan and Sarac, Vasilija and Bozinovski, Goce (2014)
Wind power plant - Bogdanci and its impact on the price of electrical
energy in Macedonia. In: Proceedings of the 5th International Scientific
Conference OZE 2014 “Renewable Energy Sources 2014”. Slovak
University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering
and Information Technology, Institute of Power and Applied Electrical
Engineering, Slovakia, pp. 241-243. ISBN 978-80-89402-73-1.
6. Sarac, Vasilija and Glavincev, Goran (2014) Application of numerical
methods in calculation of electromagnetic fields in electrical machines.
In: Proceedings of XIth International Congress Machines Technologies
Materials, 2014, p.p. 28-33, Varna, R. Bulgaria.
7. Sarac, Vasilija (2014) Complex analysis of performance characteristics
of single phase shaded pole motor. In: XIth International Congress
Machines Technologies Materials, 2014, p.p. 33-37, Varna, R. Bulgaria.
Објавени трудови на домашни конференции:
1. В. Шарац, Д. Миновски, „Модернизација на 6 kV разводна постројка
RTP-2 во рафинерија Окта„ Зборник на трудови на меѓународно
советување „Енергетика 2014“, стр. 35-45.
2. Т.Атанасова Пачемска, В.Шарац, К.Рунчев „Примена на методот
на факторска анализа во проект ревитализација на уличното
осветлување во општина Кочани„ Зборник на трудови на
меѓународно советување „Енергетика 2014“, стр. 57-67.
3. В. Шарац, Д. Миновски, Г. Чогеља „Имплементација на опрема
за далечинско управување во трафостаниците во Р. Македонија“,
Зборник на трудови на меѓународно советување „Енергетика 2014“,
стр. 555-565.
Проф. д-р Сашо Гелев
1. Зорица Каевиќ, Ристо Христов, Сашо Гелев, Роман Голубовски
„Хаварија и оздравување од хаварија на компјутерските
системи“, Меѓународна научна конференција „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
ЕВРО-БАЛКАН, 20-21декември 2013, Скопје.
2. Сашо Гелев, Роман Голубовски, Ристо Христов, Елениор Николов,
„Методологија на компјутерска форензика“, Меѓународна научна
конференција
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието
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3.

4.

5.
6.
7.

и безбедноста во Република Македонија“, ЕВРО-БАЛКАН,
20-21декември 2013, Скопје.
Огнен Горгиевски, Сашо Гелев, Роман Голубовски „Автоматска
регулација на пумпни станици со фреквентен регулатор“,
Меѓународна научна конференција „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
ЕВРО-БАЛКАН, 20-21декември 2013, Скопје.
A. Sokolovski, S.Gelev, V.Cingoski, “Signature driven e-mail spam
detection using network intrusion detection methodology”, “Influence of
the scientific and technological development in the field of law, economy,
culture, education and security in Republic of Macedonia”, 20-21
december 2013, Skopje.
I.Apostolov, S.Gelev, “Izbor optimalne tehnike za enkripciju I dekripciju
podataka”, 19 naučno stručni skup Informacione tehnologije IT’14 2428.02.2014, Žabljak, Crna Gora.
A.Sokolovski, S.Gelev, “Upotreba GPU u sistemima za detekciju e-mail
spama I IDS“, 19 naučno stručni skup Informacione tehnologije IT’14
24-28.02.2014, Žabljak, Crna Gora.
З.Каевиќ, С.Гелев, А.Козарев, „Форензика на USB и compact flash
мемориски уреди“, Четврта меѓународна научна конференција
Науката и општествениот развој, Европски универзитет Република
Македонија – Скопје, мај 2014, Скопје.

Доц.д-р Роман Голубовски
1. Golubovski R, Примена на математичката морфологија кај
процесирање на сигнали using mathematical morphology in processing
signals, I меѓународна конференција на тема „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа na правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија”,
I International Conference on the Influence of the Scientific and
Technological Development in the field of Law, Economy, Culture,
Education and Security in the Republic of Macedonia, 20-21 Dec 2013
(ISBN#9786084714057) http://www.euba.edu.mk
2. Golubovski R, Авто-тракинг решение за фотоволтаични панели
photovoltaic panel auto-tracking solution, I меѓународна конференција
на тема „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
na правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија”, I International Conference on the Influence
of the Scientific and Technological Development in the field of Law,
Economy, Culture, Education and Security in the Republic of Macedonia,
20-21 Dec 2013 (ISBN#9786084714057) http://www.euba.edu.mk
3. Kaevic Z, Hristov R, Gelev S, Golubovski R, Хаварија и оздравување
од хаварија на компјутерски системи, I меѓународна конференција
на тема „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
na правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
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4.

5.

6.

7.

8.

Република Македонија”, I International Conference on the Influence
of the Scientific and Technological Development in the field of Law,
Economy, Culture, Education and Security in the Republic of Macedonia,
20-21 Dec 2013 (ISBN#9786084714057) http://www.euba.edu.mk
Gelev S, Golubovski R, Hristov R, Nikolov E Методологија на
компјутерска форензика, I меѓународна конференција на тема
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа na
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија”, I International Conference on the Influence
of the Scientific and Technological Development in the field of Law,
Economy, Culture, Education and Security in the Republic of Macedonia,
20-21 Dec 2013 (ISBN#9786084714057) http://www.euba.edu.mk
Gorgievski O, Gelev S, Golubovski R, Автоматска регулација
на пумпни станици со фреквентен регулатор, I меѓународна
конференција на тема „Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа na правото, економијата, културата, образованието и
безбедноста во Република Македонија”, I International Conference on
the Influence of the Scientific and Technological Development in the field
of Law, Economy, Culture, Education and Security in the Republic of
Macedonia, 20-21 Dec 2013 (ISBN#9786084714057) http://www.euba.
edu.mk
Golubovski R, A concept of expert system for automated ecg diagnosis
XIX Scientific-Professional Information Technology Conference 2014,
Zabljak, Montenegro, Feb 2014 (ISBN#9788685775154) http://www.
it.ac.me/raspored.php
Golubovski R, Affordable pic based soluton for photovoltaic panel auto
Tracking XIX Scientific-Professional Information Technology Conference
2014, Zabljak, Montenegro, Feb 2014 (ISBN#9788685775154) http://
www.it.ac.me/raspored.php
Zlatev Z, Golubovski R, Gicev V Data processing of recorded
motion at seven-story hotel in van nuys, california during northridge
earthquake 1994 V International Conference of Information Technology
and Development of Education 2014, Zrenjanin, Serbia, 27 Jun 2014
(ISBN#9788676722259)
http://www.tfzr.uns.ac.rs/itro/Zbornik_
ITRO_2014.pdf

Асс. д-р Гоце Стефанов
Труд на конференција
G. Stefanov, Computer Simulation and Modeling of DC/DC Converters
for Control of DC Motors, Macedonian Energy Association, 16-17.10.2014,
Ohrid, R.Macedonia
Помлад асс.м-р Билјана Читкушева-Димитровска
Публикувани трудови
B.Chitkusheva Dimitrovska, M. Kukusheva, V. Cingoski, LTspice
IV AS EDUCATIONAL TOOL FOR TEACHING ELECTRICAL CIRCUIT
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ANALYSIS, 19 naučnostručni skup Informacione tehnologije IT’14 2428.02.2014, Žabljak, Crna Gora
Објавени трудови на домашни конференции:
Kukuseva Paneva, Maja and Citkuseva- Dimitrovska, Biljana and
Velkov, Tomce and Cingoski, Vlatko (2014) FEMM како едукативна
алатка за решавање на проблеми од електромагнетизам. Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија.
Универзитет „Евро-Балкан” - Скопје. ISBN 978-608-4714-05-7
Помлад асс.м-р Маја Кукушева
Објавени трудови во зборници на трудови од меѓународни
конфернции:
1. Citkuseva- Dimitrovska, Biljana and Kukuseva Paneva, Maja and
Cingoski Vlatko (2014) LTspice as Educational Tool for Teaching
Electrical Circuit Analysis. Informaciske Tehnologije - Sadasnost i
Buducnost - IT’14. Simpozium Informaciske tehnologije, 19 . Univerzitet
Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, 2014, pp. 205-208. ISBN
978-86-85775-15-4
Објавени трудови на домашни конференции:
Kukuseva Paneva, Maja and Citkuseva- Dimitrovska, Biljana and
Velkov, Tomce and Cingoski, Vlatko (2014) FEMM како едукативна
алатка за решавање на проблеми од електромагнетизам. Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија.
Универзитет „Евро-Балкан” - Скопје. ISBN 978-608-4714-05-7
Доц. д-р Васко Саздовски
Објавени трудови во меѓународни списанија:
Sazdovski Vasko, Kitanov Andrej, Petrović Ivan, Implicit Observation
Model for Vision Aided Inertial Navigation of Aerial Vehicles Using Single
Camera Vector Observations, Aerospace Science and Technology Journal,
Elsevier (прифатен на 20.9.2014 и во фаза на публикација)
Проф д-р Александар Туџаров
1. “5G Mobile Networks: the User-side Approach” - Aleksandar Tudzarov;
Втората меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на
научно- технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
30, 31.11.2014 Скопје.
2. “Next Generation Mobile Networks Architecture” - Aleksandar Tudzarov;
Втората меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на
научно- технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
30, 31.11.2014 Скопје.
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10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкиот и соработничкиот кадар

Реден
Име и презиме
бр.

Звање

1

Д-р Сашо Гелев

Вонреден
професор

2

Д-р Василија
Шарац

Вонреден
професор

Област
„Моделирање, симулација
и анализа на комплексни
контролни системи“ и
„Компјутерска контрола
на комплексни индустриски
процеси“
„Електротехника“ и
„Електрични машини,
трансформатори и
апарати“

Избор/
реизбор
Избор

Избор

11. Други активности
–– Електротехнички факултет беше домаќин на семинар под наслов
„Производи на композиции на обопштени функции и примена.
Примена на резултатите во финансиската математика и
електротехника“ на ден 11.4.2014 година во просториите на
Кампус 2 во Штип. Семинарот се реализира како активност на
Научноистражувачкиот проект под наслов „Функционални
простори, тополошки и статистички аспекти и примена во
електротехниката“.
–– Одржано предавање на проф. д-р Кирил Христовски од државниот
универзитет во Аризона во мај 2014 г.
–– Реализирана посета на проф. д-р Кирил Христовски од неколку
дена на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип и Електротехничкиот
факултет.
–– Одржано предавање на проф. Елзенбах од Германија на 15.10.2014 г.
во рамките на соработката со Дрекслмаер.
–– Реализирана посета на генералниот директор на ЕВН - Македонија
на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип и Електротехничкиот
факултет и започната соработка.
–– Реализирана теренска пракса за студентите на Електротехнички
факултет во сите поголеми енергетски објекти во Македонија.
–– Издаден информатор за студентите за учебната 2013/2014 година за
студиските програми Системи за автоматско управување; Обновливи
извори на енергија; Системи за автоматско управување (3 години);
Обновливи извори на енергија (3 години).
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ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
1. Вовед
Филолошкиот факултет како високообразовна установа во состав
на државниот Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип е основан во март
2007 година („Сл. весник на РМ“ бр. 40/2007), а со работа започна во
академската 2008/2009 година.
Наставата беше организирана согласно со елаборатите за студиските
програми кои добија акредитација и тоа за следниве катедри:
1. Македонски јазик и книжевност
–– наставна насока
–– применета насока
2. Англиски јазик и книжевност
–– наставна насока
–– превод и толкување
3. Германски јазик и книжевност
–– наставна насока
–– превод и толкување
4. Италијански јазик и книжевност
–– наставна насока
–– превод и толкување
5. Турски јазик и книжевност
–– наставна насока
–– превод и толкување
Студиите за групата Француски јазик и книжевност и оваа учебна
година се во мирување, поради недоволниот број пријавени кандидати за
оваа студиска група.
Наставните програми на катедрите и студиските групи се конципирани
така што првите четири семестри се темелат врз заеднички основи,
а од петтиот семестар се делат на две насоки: наставна и применета,
односно: професор по македонски јазик и книжевност, по англиски јазик
и книжевност, по германски јазик и книжевност, по италијански јазик
и книжевност, по турски јазик и книжевност и: дипломиран филолог –
македонист, дипломиран преведувач и толкувач по англиски/германски
јазик/италијански/турски јазик. Студиските програми беа изготвени
според начелата на Болоњската декларација, односно предметите беа
во сооднос 80% задолжителни и 20% изборни предмети, почнувајќи од
третиот семестар, додека во првиот и вториот семестар сите предмети
се задолжителни, вклучувајќи го и предметот Информатика, како и
предметот Физичко воспитание.
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Траењето на додипломските студии изнесува четири години, односно
осум семестри, што значи дека студентот до крајот на осмиот семестар
треба да освои 240 кредити.
Во текот на вториот семестар, 2010 година, беше изготвен Елаборат,
со студиска програма за Катедра по историја со археологија за која
добивме акредитација. Наставата на оваа Катедра започна на 15 октомври
2010 г.
Наставната програма за групата Историја со археологија е
конципирана во циклус на траење 3+1, така што првите две години се
предвидени како заеднички основи за профилот дипломиран историчар и
археолог и професор по историја со археологија, а во текот на трета и
четврта година студентите се профилираат во својата насока и слушаат
задолжителни и изборни предмети. Сите предмети се едносеместрални и
носат соодветен број на кредити.
Траењето на додипломските студии на групата Историја со
археологија изнесува три, односно шест семестри и носи 180 кредити, а
за наставната насока е четири години, односно осум семестри, што значи
дека студентот до крајот на осмиот семестар треба да освои 240 кредити.
Од 2011 година, Филолошкиот факултет е сместен на Кампус 4, каде
што има доволен број соодветни предавални и кабинети за изведување на
наставата и за вработените.
Во 2012 година беше направена реакредитација и усогласување на
студиските програми од прв циклус согласно со најновите измени во ЗВО.
Од студиската 2012/2013 година на Филолошкиот факултет беше
акредитиран и вториот циклус на студии, на следните групи и насоки:
1. Македонски јазик и книжевност (насоки: 1.Македонски јазик,
2.Македонска книжевност и Методика на наставата по јазик и
книжевност);
2. Германски јазик и книжевност (насоки: 1. Германски јазик,
2.Германска книжевност и 3.Методика на наставата по јазик и
книжевност);
3. Англиски јазик и книжевност (насоки: 1.Англиски јазик, 2.Англиска
книжевност и 3.Методика на наставата по јазик и книжевност);
4. Турски јазик и книжевност (насоки: 1.Турски јазик и 2.Турска
книжевност).
Декан - избор на декан
Изборот на декан е извршен од страна на ректорот на УГД, проф. д-р
Саша Митрев, со Одлука бр.0803-582/1 од 21.5.2013 година, и за декан на
Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип е избрана
проф. д-р Јованка Денкова, вонреден професор.
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2. СТРУКТУРА (број на вработени – наставници, соработници,
административен кадар)
-

На Филолошкиот факултет се вработени:
редовни професори
1
вонредни професори
5
доценти			
5
насловен доцент		
1
асистенти			
4
помлади асистенти
5
виш лектор		
1
лектори
6
кореспонденти
3

-

Административен кадар:
технички секретар
1
секретар
1
референт за студентски прашања 2
Презиме и име
1

Јованка Денкова

2.

Билјана Ивановска

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18

Виолета Димова
Луси Караниколова
Толе Белчев
Махмут Челик
Марија Леонтиќ
Ранко Младеноски
Нина Даскаловска
Марија Кукубајска
Марија Кусевска
Светлана Јакимовска
Драгана Кузмановска
Снежана Кирова
Марија Тодорова
Јане Јованов
Биљана Петковска
Драган Донев

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

Во редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ева Велинова
Крсте Илиев
Татјана Уланска
Весна Продановска
Весна Коцева
Надица Маркоска
Даринка Маролова
Наталија Поп Зариева
Марија Крстева
Јована Караниќиќ
Костадин Голаков
Марица Тасевска
Адријана Зејтеникова
Билјана Цоневска

33

Наташа Сарафова

34

Јулијана Денкова

35

Влатко Берков

36

Роза Јованова

37

Јасминка Соколова

38
39
40
41
42
43

Петер Рау
Гоце Цветановски
Радица Никодиновска
Фадил Хоџа
Валентина Илиева
Јаготка Стрезовска

асс. м-р
лектор м-р
асс. м-р
лектор м-р
лектор м-р
пом. асс. м-р
пом. асс. м-р
пом. асс. м-р
пом. асс. м-р
пом. асс. м-р
кореспондент
кореспондент
кореспондент
секретар м-р
тех. секретар
м-р
референт за
студентски
прашања
референт за
студентски
прашања
библиотекар
библиотекар
м-р
ред. проф. д-р
ред. проф. д-р
вон. проф. д-р
доц. д-р
доц. д-р
вон. проф. д-р

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

3. Катедри
- Катедри во состав на Факултетот
3.1. Во рамките на Факултетот се основани и функционираат:
– Катедра за македонски јазик и книжевност – активна;
– Катедра за англиски јазик и книжевност – активна;
– Катедра за германски јазик и книжевност – активна;
– Катедра за италијански јазик и книжевност – активна;
– Катедра за француски јазик и книжевност – неактивна;
– Катедра за турски јазик и книжевност – активна.
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3.2.За раководител на Катедрата за англиски јазик и книжевност е
избрана доц. д-р Нина Даскаловска
Останатите катедри сѐ уште немаат назначено раководител.
4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред од 99. седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 22.1.2014 година
- Усвојување на записник од 96 – та, 97 – та и 98 - та седница на ННС
на Филолошки факултет.
1. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник
во наставно - стручно звање лектор за наставно - научната област ан
глистика.
2. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на асистент –
докторанд за наставно - научната област германистика.
3. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник
во наставно - стручно звање виш лектор за наставно - научната област
германистика.
4. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област германистика.
5. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на наставник во наставно – стручно звање лектор за научната
област англист ика.
6. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 25.12.2013 година за избор на наставник во наставно –
стручно звање лектор за научната област англистика.
7. Донесување Одлука за одредување на редакциски тела на Годишен
зборник на Филолошки факултет за 2014 г.
8. Донесување Одлука за одобрување на отсуство, поради службено
патување во Германија за проф. д-р Билјана Ивановска.
9. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Конзер
вација на недвижно археолошко наследство.
10. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметите Синтакса
на германскиот јазик 1 и Синтакса на германскиот јазик 2.
11. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Фросина Јованова Стојанова.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
наставата и испити по предметите Јапонски јазик 1 и Јапонски јазик
2.
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за преземање на
преостанати обврски по предмети од Катедрата за италијански јазик
и книжевност.
14. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2402171/9 од 4.12.2013г. и Одлука бр. 2402-178/14 од 11.12.2013 г. за
ангажирање на наставници и соработници на Филолошки факултет
при УГД за летен семестар за учебната 2013/2014 за прв циклус на
студии.
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15. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2402171/10 од 4.12.2013 г. и Одлука бр. 2402-178/15 од 11.12.2013 г. за
ангажирање на хонорарни професори на Филолошки факултет при
УГД за летен семестар за учебната 2013/2014 за прв циклус на студии.
16. Донесување Правилник за дополнување на Правилникот за органи
зацијата и работењето на Филолошки факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
17. Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
18. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на електронски
рецензиран практикум под наслов „Uberblick der deutschen Sprach
wissenschaft – Lexikologie“.
19. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на електронска
рецензирана скрипта под наслов „Uberblick der deutschen Sprach
wissenschaft – Lexikologie“.
20. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа на студентите.
21. Донесување одлуки по барања од студентите.
22. Разно.
Дневен ред од 100-та седница на Наставно-научниот совет
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 19.2.2014 година
Усвојување на записникот од 99-та седница на Наставно-научниот
совет
1. Донесување Одлука за елаборат за трет циклус на студиската
програма Македонски јазик, книжевност и култура.
2. Донесување Одлука за елаборат за трет циклус на студиската
програма Англиски јазик, книжевност и култура.
3. Донесување Одлука за дисперзирани студии на Англиски јазик и
книжевност во Прилеп од 2014/2015.
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот за работата на
Институтот за јазици за 2014 г. и план за работа за 2015 г.
5. Донесување Одлука за усвојување на рецензијата на д-р Игор
Станојоски за насловен доцент.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на скрипта за доц. д-р Ранко Младеноски.
7. Одлука за замена на член од комисија за прегледување досиеја.
8. Донесување Одлука за согласност за доц. д-р Махмут Челик за
изведување настава на Педагошки факултет на УКИМ за летен
семестар 2014 г.
9. Донесување Одлука за Листа на пријавени кандидати по конкурс за
избор на наставник во сите звање од научната област германистика.
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10. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно - научната
област германистика.
11. Донесување Одлука за Листа на пријавени кандидати по Конкурс за
избор на наставник во наставно - стручно звање лектор за наставнонаучната област англистика.
12. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во наставно - стручно звање лектор за наставнонаучната област англистика.
13. Донесување Одлука за утврдување на листа на пријавени кандидати
за избор на наставник во наставно-стручно звање лектор за наставнонаучната област германистика.
14. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во наставно-стручно звање лектор за наставно-научната
област германистика.
15. Донесување Одлука за листа на членови на ННС за летен семестар
2013/2014 г.
16. Донесување Одлука за листа на предмети за Еразмус програмата.
17. Донесување Одлука за измена на одлука за ангажман на наставници
од ФОН.
18. Донесување Одлука за преземање обврски.
19. Донесување Одлука за ФРВ за 2014 г. на вработените од Филолошки
факултет.
20. Донесување Одлука за усвојување на измена на Правилник за
внатрешно работење на ФФ.
21. Донесување на одлуки по разни барања од студенти.
22. 19.Разно.
Дневен ред од 101-та седница на Наставно-научниот совет
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 24.2.2014 година
1. Донесување Одлука за за усвојување на извештајот за веродостојност
на презентираните податоци за користење на принципот на
флексибилно работно време (ФРВ) за вработените на ФФ, поднесен
од Комисијата при ФФ за 2014 г.
2. Донесување одлуки по барања од студентите.
Дневен ред од 102-та седница на Наставно-научниот совет
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 2.4.2014 година
- Усвојување на записник од 100-та и 101-та седница на ННС на
Филолошки факултет.
3. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - стручно
звање лектор за наставно - научната област англистика.
4. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот
Македонското национално ослободително движење 1878 -1913.
5. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Основи
на лекторирање.
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6. Донесување Одлука за усвојување на оставка и разрешување на ра
ководител на Катедрата за македонски јазик и книжевност.
7. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област туркологија.
8. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис под наслов
„Теорија на поезијата “ од авторот доц. д-р Ранко Младеноски.
9. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на ракопис
под наслов „ Handbuch der deutschen Grammatik – Morphologie der
deutschen Gegenwartssprache“.
10. Донесување Одлука за усвојување рецензија на електронска скрипта
под наслов „Француски јазик 1“ од авторот доц. д-р Светлана
Јакимовска.
11. Донесување Одлука за усвојување План за работа на Институт за
јазици на Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
12. Донесување Одлука за измена и дополнување на Ценовник за исплата
на ангажирани наставници за одржување на наставата по македонски
јазик за странци на Институтот за јазици на Филолошкиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
13. Донесување Одлука за измена и дополнување на Ценовник за услугите
на Институтот за јазици на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
14. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за доц. д-р Марија
Кусевска.
15. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Моника Ценова.
16. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа на студентите.
17. Донесување одлуки по барања од студентите
18. Разно.
Дневен ред од 103-та седница на Наставно-научниот совет
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 23.4.2014 година
- Усвојување на записник од 102-та седница на ННС на Филолошки
факултет.
19. Донесување Одлука за прифаќање тема за магистерски труд од
кандидатката Габриела Николовска.
20. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-45/5 од студент на втор
циклус на студии Билјана Алексова-Даневска.
21. Донесување Одлука за одобрување отсуство од работа за доц. д-р
Марија Кусевска.
22. Донесување Одлука за одобрување отсуство од работа за лектор м-р
Јане Јованов.
23. Донесување Одлука за одобрување отсуство од работа за доц. д-р
Марија Леонтиќ.
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24. Донесување Одлука за одобрување отсуство од работа за лектор м-р
Јане Јованов.
25. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа на студентите.
26. Донесување одлуки по барања од студентите.
27. Разно.
Дневен ред од 104-та седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 27.5.2014 година
- Усвојување на записник од 103 - та седница на ННС на Филолошки
факултет.
1. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „Преведување и толкување од македонски на германски
јазик“.
2. Донесување Одлука за усвојување рецензија на е-учебник под наслов
„Handbuch der deutschen Grammatik – Morphologie der deutschen
Gegenwartssprache“ од авторот проф. д-р Билјана Ивановска.
3. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис под наслов
„Überblick der deutschen Sprachwissenschaft - lexikologie“ од авторот
д-р Драгана Кузмановска.
4. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис под
наслов „Arbeitsbuch-überblick der deutschen sprachwissenschaft lexikologie“ (Практикум „Преглед на германската наука за јазикот
– лексикологија“) од авторот д-р Драгана Кузмановска.
5. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис - скрипта
под наслов “History of british and american culture and civilization“ од
авторите доц. д-р Марија Емилија Кукубајска, асс. м-р Крсте Илиев,
асс. м-р Наталија Поп Зариева и пом. асс. м-р Марија Крстева.
6. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис - практикум
под наслов „Американски и британски постмодерни интерпретации:
избор на есеи и критики“ од авторите доц. д-р Марија Емилија
Кукубајска.
7. Донесување Одлука за усвојување рецензија на e-скрипта под наслов
„Од фолклор до факти и фикција во американската, европската и
англискатa народна литература“ од авторот доц. д-р Марија Емилија
Кукубајска.
8. Донесување Одлука за преземање на обврски по група предмети од
проф. д-р Виолета Николовска за прв циклус на студии.
9. Донесување Одлука за преземање на обврски по група предмети од
проф. д-р Виолета Николовска за втор циклус на студии.
10. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Руски
јазик 2.
11. Донесување одлука за превземање на обврски по предметот Италијан
ски јазик 2.
12. Донесување Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор
од научната област туркологија.
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13. Донесување Одлука за усвојување на правила за избор на менторски
основни општински училишта и менторски средни општински
училишта.
14. Донесување Одлука за избор на менторски основни општински
училишта и менторски средни општински училишта.
15. Донесување Предлог-одлука за определување на висината на надомес
токот за менторски час и методичка практика за реализираната
практичн а работа на студентите во менторските основни и средни
училишта, за потребите на Филолошки факултет.
16. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за м-р Јане Јованов.
17. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за м-р Јована
Караникиќ.
18. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за м-р Марија
Крстева.
19. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Габриела Николовска.
20. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен
испит/дипломска работа на студентите.
21. Донесување одлуки по барања од студентите.
22. Разно.
Дневен ред од 105-та седница на Наставно-научниот совет
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 3.6.2014 година
- Усвојување на записник од 104 - та седница на ННС на Филолошки
факултет.
23. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
– доцент за наставно - научната област германистика.
24. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - стручно
звање – лектор за наставно - научната област англистика.
25. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници
на Филолошки факултет при УГД за зимски и летен семестар за
учебната 2014/2015 за прв циклус на студии.
26. Донесување Одлука за ангажирање на хонорарни професори на
Филолошки факултет при УГД за зимски и летен семестар за
учебната 2014/2015 за прв циклус на студии.
27. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници
од Факултет за образовни науки и Факултет за информатика за
покривање на наставата од прв циклус на Филолошки факултет за
зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 г.
28. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Современ
македонски јазик 6.
29. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
30. Донесување одлуки по разни барања од студентите.
31. Разно.

302

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Дневен ред од 106 - та седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 18.6.2014 година
- Усвојување на записник од 105 - та седница на ННС на Филолошки
факултет.
32. Донесување Одлука за ангажирање на наставници на Филолошки фа
култет при УГД за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 за
втор циклус на студии.
33. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
рецензирана скрипта под наслов „Методика на наставата по англиски
јазик: клучни прашања“.
34. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на рецензиран
практикум под наслов „Методика на наставата по англиски јазик:
клучни прашања (практикум)“.
35. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - стручно
звање лектор за наставно – научната област англистика.
36. Донесување Одлука за формирање на комисија за запишување
на нови студенти во прва година на прв циклус универзитетски
студии во учебната 2014/2015 година на Филолошки факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
37. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за доц. д-р Билјана
Ивановска.
38. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот
Фонологија на англиски јазик.
39. Донесување Одлука за давање согласност за вршење високообразовна
дејност на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје
за проф. д-р Билјана Ивановска
40. Донесување Одлука за давање согласност за вршење високообразовна
дејност на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје
за доц. д-р Марија Кусевска.
41. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за асистент м-р Нади
ца Маркоска.
42. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Викторија Крстовска.
43. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Марија Дончева.
44. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
45. Разно.
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Дневен ред од 107 - та седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 7.7.2014 година
- Усвојување на записник од 106 - та седница на ННС на Филолошки
факултет.
46. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на наставник во во сите звања за наставно-научната област турколо
гија.
47. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за упис
на студенти на втор циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ за учебната 2014/2015 г.
48. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
под наслов „Преведување и толкување од македонски јазик на
германски јазик“.
49. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис под наслов
„Практикум по предметот Преведување и толкување од македонски
на германски јазик“ од авторите проф. д-р Петер Рау и асс.м-р
Даринка Маролова.
50. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 25.6.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија“
и „Koha“ за избор на наставник во сите звања за наставно – научната
област туркологија.
51. Донесување Одлука за измена и усогласување на предметни програми
за странски јазици како универзитетски изборни предмети за учебната
2014/2015 г.
52. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Ајсел Илјази.
53. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
54. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
55. Разно.
Дневен ред од 108 - та седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 18.8.2014 година
- Усвојување на записник од 107 – та седница на ННС на Филолошки
факултет.
1. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во наставно - стручно звање лектор за наставно - научната област
романистика.
2. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област турски јазик и
книжевност.
3. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „Практикум по теорија на поезијата“.
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4. Донесување Одлука за замена на соработник - член на Наставно научен совет на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
5. Донесување Одлука за усвојување на листа на членови на Наставно
- научниот совет на Филолошки факултет за зимски семестар
2014/2015 г.
6. Донесување Одлука за преземање на обврски по група предмети.
7. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2402
– 104/6 од 2.6.2014 за ангажирање на наставници и соработници
на Филолошки факултет при УГД за зимски и летен семестар за
учебната 2014/2015 за прв циклус на студии.
8. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2402
– 104/8 oд 2.6.2014 г. за ангажирање на хонорарни професори
на Филолошки факултет при УГД за зимски и летен семестар за
учебната 2014/2015 за прв циклус на студии.
9. Донесување Одлука за давање согласност и определување на
наставник за вршење високообразовна дејност од Филолошки
факултет за потребите на Медицински факултет .
10. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис под наслов
„Методика на наставата по англиски јазик: клучни прашања
(практикум)“ од авторот доц. д-р Нина Даскаловска.
11. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракопис е - скрипта
под наслов „Методика на наставата по англиски јазик: клучни
прашања“ од авторот доц. д-р Нина Даскаловска.
12. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
под наслов „Турска книжевност за деца“.
13. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „Турска книжевност за деца“.
14. Донесување Одлука за формирање комисии за преземање на
преостанати обврски по група предмети.
15. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
16. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
17. Разно.
Дневен ред од 109 - та седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 9.8.2014 година
- Усвојување на записник од 108 – та седница на ННС на Филолошки
факултет.
18. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во наставно – стручно звање лектор за научната област
романистика.
19. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област турски
јазик и книжевност.
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20. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2402
– 104/8 oд 2.6.2014 г. и одлука бр. 2402-129/13 од 18.8.2014 г. за
ангажирање на хонорарни професори на Филолошки факултет при
УГД за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 за прв циклус
на студии.
21. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2402
– 104/6 од 2.6.2014 г. и одлука бр. 2402 – 129/12 од 18.8.2014 г. за
ангажирање на наставници и соработници на Филолошки факултет
при УГД за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 за прв
циклус на студии.
22. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Билјана
Ивановска.
23. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум под наслов
„Практикум по Теорија на поезијата“ од авторот доц. д-р Ранко Мла
деноски.
24. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум под наслов
„Турска книжевност за деца“ од авторот доц. д-р Махмуд Челик.
25. Донесување Одлука за усвојување рецензија на е - скрипта под наслов
„Турска книжевност за деца “ од авторот доц. д-р Махмуд Челик.
26. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 23.8.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Koha“ за избор на наставник во наставностручно звање лектор за научната област романистика.
27. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 23.8.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Koha“ за избор на наставник во сите звања за
наставно – научната област турски јазик и книжевност.
28. Донесување Одлука за префрлување од една насока на друга во
рамките на единицата за втор циклус на стдии за студент Билјана
Алексова Даневска.
29. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
30. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
31. Разно.
Дневен ред од 110 - та седница на Наставно-научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 7.10.2014 година
1. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научната област туркологија.
2. Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Ана Ангелова.
3. Донесување Одлука за ангажирање на лектор д-р Сати
Кумурташлиогли од Турција.
4. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство за доц. д-р Махмуд Челик.
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5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство за проф. д-р Јованка Денкова.
6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот со наслов
„Скрипта по предметот Преведување и толкување од македонски на
германски јазик“ од авторите проф. д-р Петер Рау и асс.д-р Даринка
Маролова.
7. Донесување Одлука за превземање на обврски на студиска програма
Историја со археологија.
8. Донесување Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд за
кандидат Даниела Ристова.
9. Донесување Одлука за давање согласност за вршење високообразовна
дејност на друг универзитет за доц. д-р Махмуд Челик .
10. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област германистика и
преведување.
11. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
12. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
13. Разно.
Дневен ред од 111 - та седница на Наставно - научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 28.10.2014 година
1. Донесување Одлука за ангажирање наставници за спроведување
на наставата по предметите Странски јазик на единиците на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Донесување Одлука за усвојување на предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Филолошки факултет за 2014/2015
година.
3. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „English Sentence Analysis – Language Workbook (Анализа
на речениците во англискиот јазик)“.
4. Донесување Одлука за одобрување на организирање на еднодневен
семинар на тема „Конференциско толкување – вештини и предизвици“.
5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на м-р Јане Јованов
поради професионален престој во Институтот за преведување на
Универзитетот во Виена.
6. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на м-р Јане Јованов
поради професионален престој во Санкт Петербург, Русија.
7. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област романистика
и историја на книжевноста на романските народи.
8. Донесување Одлука за укинување на Заменска комисија за проверка
на студентско досие на Филолошки факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
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9. Донесување Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата
на Деканот на Филолошки факултет за периодот од 15.9.2013 година
до 15.9.2014 година.
10. Донесување Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата
на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет за 2013/2014
година.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
постојните учебници од македонски автори кои се користат на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
12. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
13. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
14. Разно.
Дневен ред од 112 - та седница на Наставно - научниот совет на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
одржана на 5.11.2014 година
1. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
практикум под наслов „Италијанската книжевност на барокот,
просветителството и неокласицизмот“.
2. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „Англиска литература 1: почетоци до 16 век“.
3. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под
наслов „Италијанската книжевност на барокот, просветителството и
неокласицизмот“.
4. Донесување Одлука за измена и дополнување на предлог-годишен
план и програма за издавачка дејност на единицата на УГД .
5. Донесување одлука за прифаќање на тема за втор циклус студии за
кандидат Умит Сулејмани.
6. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
7. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
8. Разно.
1. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
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Катедра за македонски јазик и книжевност

Вовед во науката за јазикот
Фонологија на СМЈ и Правопис
и правоговор

0

0

6 7

8

9 10

0 0 0 0

0

Процент на
положени

Успех

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: Февруарска сесија - прв термин
Оддел/катедра:Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

0

0
0%
8.31
97.14%
%

35

1

2 11 2 4 15

34

Старословенски јазик

1

0

0 0 0 0

1

1

10

100%

Историја на македонскиот јазик
Морфологија на СМЈ 1
Синтакса на СМЈ 1
Синтакса на современиот
македонски јазик 1
Историја на лингвистиката
Општа лингвистика
Лексикологија на СМЈ
Книжевност за деца
Историја на македонската
култура и цивилизација

1
0
1

0
0
0

0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0

1
0
0

1
0
1

10
0
6

100%
0%
100%

7
8.6
9.6
9.6

100%
100%
100%
100%

Дијалектологија 1

Лексикологија на современ
македонски јазик
Теорија на книжевност
Методика на наставата по
македонски ј.
Теориски основи на методиката
на наставата по македонски
јазик
Книжевност на
јужнословенските народи 1
(српска книжевност)
Книжевност на
јужнословенските народи 3
(словенечка книжевност)
Антропологија
Зборообразување на СМЈ
Јужнословенски јазик српски
јазик
Поетика
Наратологија

12

0

1 1 2 4

4

0
0
0
0

0
0
0
0

1 0 0 0

0

1

0

0 0 0 0

1

1

10

100%

7

0

0 0 0 0

7

7

10

100%

7

13

0

0

0

12
15

0

12
1
30
1

11
1

0
1

0

0
0

0
2
0
0

0 0
2 6
8 12
2 4

0 1 1 1

4

1
15
20
6

8.75 100%

1
15
20
6
1

1
5
0
0

12

1

6

100%

7

9.14 100%
8,3

100%

100%

0 3 5 3

2

13

2 1 1 3

5

12

8.6

0 2 2 1 10

15

9,26 100%

3 2 4 2

1

12

7.6

0 0 1 0 0
0 0 2 9 18

1
29

8 100%
9,55 100%

0 0 1 2
0 0 1 0

11
1

9,63 100%
8 100%

0 0 0 1

0

8
0

1

9

100%

100%
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Европска цивилизација
Македонска книжевност од 15
до 18 век
Македонска книжевност 19 век
Германски јазик 1
Англиски јазик 3
Руски јазик 1
Руски јазик 3

3

0

9

2

3
7
1
1
3

0
0
0
0
0

0 0 1 0

1 1 0 3

0
1
1
0
0

0
0
0
1
0

0
1
0
0
0

0
4
0
0
1

2

3

2

7

0
1
0
0
2

0
7
1
1
3

9,33 100%

8,57

/
8,57
6
7
9,66

77%

0%
100%
100%
100%
100%

Морфологија на СМЈ 2
Синтакса на современиот
македонски јазик 1
Општа лингвистика

Фонологија на СМЈ и правопис
и правоговор
Споредбена граматика на
словенските јазици
Јужнословенски јазик 1 српски
Старословенски јазик
Историја на македонскиот јазик
Книжевност за деца
Историја на македонската
култура и цивилизација
Македонска книжевност 19 век
Македонска книжевност од 15
до 18 век
Европска цивилизација
Антропологија
Книжевност на
јужнословенските народи 1
(српска книжевност)
Книжевност на
јужнословенските народи 3
Теориски основи на методиката
по македонски ј.
Методика на наставата по
македонски ј.
Вовед во славистиката
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6 7

8

9 10

Процент на
положени

Успех

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: Февруарска сесија - втор термин
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

1

0

0 0 1 0

0

1

8

6

2

0 0 1 2

1

4

9

1

0

1 0 0 0

0

1

6

100%

2

0

0 0 1 1

0

2

8,5

100%

6

2

0 0 1 8

1

3

8,33

50%

4

7

3

1
1
1
3
4

5

12
1

1

0
0
0
1
0

0

8
0

0 0 0 2

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

9
0
0
2

0 2 0 0
1 2 1 0

0 1 3 0
1 0 0 0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

2

1
1
1
2
2
4
1

9

9
6
8
9

7

100%

66,66%
66,66
%

100%
100%
100%
95%
50%

85%

7,75 33,33%
6
100%

1

1

0 0 0 0

0

0

/

0%

4

1

0 1 0 0

2

3

9

75%

4

0

0 0 0 2

2

4

9,5

100%

9

0

0 4 0 3

2

9

8,33 100%

1

0

0 0 1 0

0

1

8

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Современа македонска
книжевност 1
Теорија на книжевноста
Поетика
Германски јазик 1
Англиски јазик 1
Руски јазик 1

5

0

12
11
3
2
2

1
1
0
0
0

0 0 3 0

0
0
1
0
0

4
2
1
0
0

2
1
1
0
0

2
1
0
0
1

2

5

3
6
0
0
1

11
10
3
0
2

8,8

100%

8,4
9,1
7
/
9,5

100%
100%
100%
0%
100%

6 7

8

9 10

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Успех

Процент на
положени

Книжевност на
јужнословенските народи 1
1
(српска книжевност)
Европска цивилизација
12
Македонска книжевност од 15
3
до 18 век
Историја на македонската
5
култура и цивилизација
Книжевност за деца
1
Македонска книжевност 19 век 3
Старословенски јазик
3
Историја на македонскиот јазик 1
Теорија на книжевноста
1
Англиски јазик 1
2
Општа лингвистика
5

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Априлска сесија
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

0

0 1 0 0

0

1

7

100%

2

0 5 0 1

0

6

7,33
8

50%

33%

7

85%

0

0 0 1 0

0

1

0

1 2 1 0

0

4

1
0
0
0
0
0
5

0
0
1
1
0
2
0

0
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
2
2
1
1
2
0

/
7
8
6
9
6
/

0%
66%
66,7%
100%
100%
100%
0%

Народна книжевност

Средновековна книжевност

Книжевност за деца
Историја на македонската
култура и цивилизација
Светска книжевност

0

4

3

9

16

1

3

1

0

6 7

8

Процент на
положени

8

Успех

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска сесија – прв термин
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

9 10

1 0 3 3

0 1 1 0

0 0 0 0

0 2 1 3

3 2 3 5

1

1

0

2

3

8

8,37 100%

3

8,33 100%

8

8,62 100%

0

/

0%

16 8,18 100%
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Македонска книжевност од 15
до 18 век
Македонска книжевност 19 век
Европска цивилизација
Книжевност на
јужнословенските народи 2
(хрватска книжевност)
Книжевност на
јужнословенските народи 4
(бугарска книжевност)
Методика на наставата по
книжевност
Теориски основи на методиката
на наставата по книжевност
Современа македонска
книжевност 1

Дијалектологија 2

Современа македонска
книжевност 2
Вовед во славистиката
Историја на македонскиот јазик
Старословенски јазик
Историја на македонскиот јазик
и историска граматика
Општа лингвистика
Морфологија на СМЈ
Синтакса на современиот
македонски јазик 2
Синтакса на СМЈ 2
Синтакса на СМЈ 1
Фразеологија на СМЈ
Наратологија
Споредбена граматика на
словенските јазици
Германски јазик 2
Француски јазик 1 УГД
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 4
Руски јазик 1 УГД
Руски јазик 4
Италијански јазик 2

312

1

1

0 0 0 0

0

0

/

0%

9
3

6
2

0 1 0 1
0 1 0 0

1
0

3
1

8,66 100%
7 100%

15

0

1 0 2 6

6

15

9,2

100%

11

0

0 0 5 1

4

10

8,9

91%

18

0

5 2 4 3

3

17 7,66

99%

16

0

0 1 4 2

9

16 9,18 100%

1

0

0 0 0 0

0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0

1

1

10

100%

8

0

0 0 0 1

7

8

9,87 100%

19
12
2

0
1
0

2 4 6 3
0 0 3 2
0 0 0 1

4
6
0

19 8,15 100%
11 9.27 100%
1
9
50%

1
17

0
0

0 0 0 0 0
0 1 2 4 10

0
/
0%
17 9,35 100%

1

14

3
1
15
1

18
4
1
4
1
4
3
1

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0

0 2 5 1

0

2

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 0
0 0
0 15
0 1

0
0
0
1
1
0
0

2
1
0
0
1
0
0

1
0
2
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0

0 0 0 7 11
0
0
1
0
1
3
0

0

/

0%

10

8.3 71.43%

18

10

0
1
15
1
4
1
3
1
4
3
0

/
6
10
10

7,75
7
8.67
6
8
10
/

0%
100%
100%
100%

100%

100%
100%
75%
100%
100%
100%
0%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Сесија: Јунска сесија – втор термин
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

Вкупно положиле

Просечна оценка

Процент на
положени

5

0

1 0 2 0

2

5

8,4

100%

3

0

1 1 1 0

0

3

8

100%

9

2

1 2 1 1

2

7 8,14

22,22

1

0

1 0 0 0

0

1

6

100%

9

0

4 0 2 1

0

7

7

77,78%

Не се јавиле

Вовед во славистиката
Методика на наставата по
книжевност
Книжевност на
јужнословенските народи 1
(српска и хрватска)
Книжевност на
јужнословенските народи 4
(бугарска книжевност)
Книжевност на
јужнодсловенските народи 2
(хрватска книжевност)
Историја на македонскиот
јазик
Морфологија на СМЈ
Синтакса на СМЈ 2
Синтакса на современиот
македонски јазик 2
Македонска книжевност од 15
до 18 век
Народна книжевност
Историја на македонската
култура и цивилизација
Средновековна книжевност
Европска цивилизација
Книжевност за деца
Македонска книжевност 19 век
Современа македонска
книжевност 1
Современа македонска
книжевност 2
Шпански јазик 1 УГД
Руски јазик 1
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 2
Италијански јазик 2

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

4

0

6
1

0
0

6 7

8

9 10

0 1 0 3

1 1 3 1
1 0 0 0

0

4

8,5

0
0

6
1

7.6
6

0

/

1

6

14

0

0 2 5 1

2 10 8.3

1

1

0 0 0 0

0

1

0

1 0 0 0

9

5

0 2 1 1

10
9
2
16

1
2
2
10
0

0 0 0 0

15

0

0 0 1 1

1

4
1
7
2
1

0
0
0
0
0

0
6
0
1

1
0
1
0
0

3
0
0
1

0
0
1
0
0

0
1
0
2

1
0
2
0
0

5
0
0
0

0
0
1
0
0

0

0

1
0
0
2

4 7,75

100%

100%
100%

71.43%
0%

100%

100%

0

9
7
0
6

0

9
7
/
7

100%
100%
0%
100%

7

9

7,8

75%

1
0
1
0
0

3
0
6
0
0

/

8
/
8
/
/

0%

75%
0%
85.71%
0%
0%
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Сесија: Септемвриска сесија
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

314

Не се јавиле

Вкупно положиле

Просечна оценка

Процент на
положени

Книжевност на
јужнословенските народи 4
(бугарска книжевност)
Италијански јазик 2
Синтакса на СМЈ 2
Народна книжевност
Историја на македонската
култура и цивилизација
Македонска книжевност 19
век 1
Книжевност за деца
Македонска книжевност 19 век
Средновековна книжевност
Книжевност за деца 1
Европска цивилизација
Историска граматика на
македонскиот јазик 1
Историска граматика на
македонскиот јазик 2
Германски јазик 2
Германски јазик 1 УГД
Современа македонска
книжевност 1
Современа македонска
книжевност 2
Англиски јазик 2
Шпански јазик 1 УГД

Вкупно пријавени

Предмет

Успех

3

2

1 0 0 0 0

1

6

66,67%

2
5
6

0
1
1

1 0 0 0 0
2 1 0 1 0
2 1 2 0 0

1
4
5

6
7
8

50%
80%
100%

6 7

8

9 10

4

2

0 1 0 0 1

2

8,5

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1
8
1
1
5

1
3
0
0
4

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
5
1
0
1

/
7,6
8
/
7

0%
100%
100%
0%
100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

5
2

0

0
0

0
2
0
0
1

0
0
1
0
0

0
2
0
0
0

1 0 0 0 0

1 1 0 1 0
0 0 0 0 2

1

7
10

60%
100%

/

0%

0

0 0 0 0 0

0

1

0

0 0 0 0 0

0

0
0

2 0 0 0 0
0 0 0 0 0

100%

3
2

1
2
1

6

2
0

/

6
/

0%

100%
0%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Сесија: Септемвриска продолжителна сесија
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно положиле

Просечна оценка

Процент на
положени

Книжевност на
јужнословенските народи 4
(бугарска книжевност)
Италијански јазик 2
Синтакса на СМЈ 2
Народна книжевност
Историја на македонската
култура и цивилизација
Македонска книжевност 19
век 1
Книжевност за деца
Македонска книжевност 19 век
Средновековна книжевност
Книжевност за деца 1
Европска цивилизација
Историска граматика на
македонскиот јазик 1
Историска граматика на
македонскиот јазик 2
Германски јазик 2
Германски јазик 1 УГД
Современа македонска
книжевност 1
Современа македонска
книжевност 2
Англиски јазик 2
Шпански јазик 1 УГД

Вкупно пријавени

Предмет

Успех

2

0

0 0 2 0 0

1

8

100%

1
5
2

1
1
0

0 0 0 0 0
2 1 0 1 0
1 0 0 0 0

0
4
1
1

/
7
6

8

0%
80%
50%

100%

/

0%

6 7

8

9 10

1

0

0 0 1 0 0

1

1

0 0 0 0 0

0

1

0

1 0 0 0 0

1

1
4
1
1
1

1

1
2
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
2
1
0
0

/
8,5
8
/
/

0%
100%
100%
0%
0%

6

100%

1 0 0 0 0

1

4

0 1 0 0 0

1

0
0

1

0

2
1

0
1
0
0
0

0

5
2
5

0
0
0
0
0

0
0

1 1 0 1 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0

6

100%

3
2

7
10

60%
100%

0

/

0%

2
0

7
6
/

100%
100%
0%
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Сесија: Октомвриска сесија
Оддел/катедра: Македонски јазик и книжевност
Модул/насока:

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 1 0 0 0

1

(хрватска книжевност)
Јужнословенски книжевности
4
(бугарска книжевност)
Старословенски јазик
Историја на македонскиот
јазик
Народна книжевност
Историја на македонската
култура и цивилизација
Македонска книжевност 19 век
Книжевност за деца
Средновековна книжевност
Европска цивилизација
Германски јазик 2
Современа македонска
книжевност 2
Современа македонска
книжевност 1
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 1 УГД
Руски јазик 1
Италијански јазик 2
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1

1

3

0

0

0

6 7 8 9 10

0 1 0 0 0

0 0 0 1 0

0 3 0 0 0

1

9

100%

3

7

100%

7

0
0
1
0
0

5
1
2
3
1
2

10

66,66%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

0
0
0
0
0

0 0 0 0 2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

7
8
9
7
6

100%

0
0
0
0
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

100%

3
1
0
3
0
0

2
1
1
1
0

7

8
2
2
6
1
3

3
0
0
2
0

1

Процент на
положени

Не се јавиле

1

Вовед во славистиката
Методика на наставата по
книжевност
Јужнословенски книжевности
2

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

8
/
/
/
8

100%
100%
100%
100%
100%

100%
0%
0%
0%
100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Катедра за англиски јазик и книжевност

14 11 8 12 10 55 7.87 74,32%

15

1

0 1 1 5 8

43
4
3

7
0
0

9 10

Процент на
положени

1

8

Просечна оценка

74

6 7

Вкупно положиле

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Англиска книжевност 2
Американска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Англиска книжевност 4
(роман)
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Модерен англиска роман
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)
Лексикологија на англиски
јазик
Меѓукултурни релации
(Велика Британија –
Македонија)
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот јазик
8 (синтакса)

Не се јавиле

Предмет

Успех

Вкупно пријавени

Сесија: Февруарска сесија - прв термин
Оддел/катедра:Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:

6 4 11 5 1
1 0 2 0 0

27 7.66
3 7.33

75%
75%

15 9.33

100%

0 3 0 0 0

3

7

100%

74

1

14 11 8 12 10 55 7.87 74,32%
2 1 0 0 0

3

6.33

100%

60

3

8 11 16 12 4

51

7,8

89,47%

11

1

0 1 4 4 1

10

8.6

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

6

1

1 3 0 0 0

5

6.75

100%

6

3

0 0 2 1 0

3

8.33

100%

114

1

2 10 40 46 15 113 8.55

100%

4

11

1

1

0 1 4 4 1

10

8.6

100%

5

1

0 1 3 0 0

4

7.75

100%

58

0

3 13 25 15 2

58

8

100%

10

0

2 1 3 0 0

6

7.16

60%

15

1

0 1 1 5 8

15 9.33

100%

5

0

1 1 1 1 0

4

7,5

80%

5

1

2 2 0 0 0

4

6,5

100%
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Синтакса на англискиот јазик
48
1
Поезија на 20 век
100
Англиска книжевност 3
33
(поезија)
Шекспир и англиска
39
ренесансна драма
Современа англиска драма
15
Современа американска
1
поезија
Методика на наставата по
13
англиски јазик
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност 1
2
(пракса)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност 2
1
(пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
29
јазик
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
3
јазик 1
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
6
јазик 2
Техники на преведување
1
Вовед во преведување и
38
толкување
Преведување и толкување од
2
англиски на македонски јазик 3
Преведување и толкување од
2
македонски на англиски јазик 3
Преведување и толкување од
3
англиски на македонски јазик 4
Преведување и толкување од
3
македонски на англиски јазик 4
Преведување и толкување од
35
англиски на македонски јазик
Граматика на англискиот јазик
3
3 (Морфологија )
Англиски јазик 7 (лекторска
4
настава)
Англиски јазик 8 (лекторска
1
настава)
Историја на англискиот јазик
3
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1

11 3 6 11 16 47 8,38

1

23 24 23 17 11 98

100%

3 7 9 6 3

7,4

28 7,96

98,9%

0

0 8 14 8 9

39 8.46

100%

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

2
1

0 1 1 5 8

15 9.33

90,3%
100%

0

1 3 1 3 4

12

8.5

92.31%

0

0 0 0 0 1

1

10

50%

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

4 6 5 3 10 28

8,3

100%

1

0 0 1 0 10

2

9

100%

1

4 0 0 1 0

5

6,6

100%

0

0 1 0 0 0

8 10 12 5 3

1

38

7
7,6

100%
100%

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

0

0 1 2 0 0

3

7,6

100%

0

0 2 1 0 0

3

7,6

100%

0

0 3 7 18 7

35

8,8

100%

0

1 0 0 0 0

1

5,33 33,33%

2

1 0 0 1 0

2

7.5

50%

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

0

0

1 0 1 1 0

3

7.66

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 2
Теорија на преведување и
толкување
Вовед во општа лингвистика
Општа лингвистика
Германски јазик 1
Германски јазик 2
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Германски јазик 5
Француски јазик 1
Француски јазик 3
Италијански јазик 3
Современ македонски јазик 1
Современ македонски јазик 2
Современ македонски јазик 3
Современ македонски јазик 5
Современ македонски јазик 6
Современ македонски јазик 7
Современ македонски јазик 8
Теорија на книжевноста
Теорија на книжевноста 1
Шпански јазик 1
Шпански јазик 2
Шпански јазик 3
Шпански јазик 4
Шпански јазик 5
Руски јазик 1
Руски јазик 2
Руски јазик 3
Руски јазик 5

5

0

2 1 1 1 0

5

7.2

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

16

2

2 2 4 1 4

13 8,23 92,86%

3
9
100
3
36
1
3
13
2
1
50
1
8
5
1
3
4
12
1
34
1
8
1
8
15
3
9
2

0
0
5
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

3
2
15
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
1
0
2
1
0
0
0

0
1
12
2
5
1
0
1
0
0
9
0
1
0
0
0
0
1
0
5
1
1
1
1
2
1
1
0

0
3
21
0
7
0
1
3
0
0
12
1
0
0
0
0
0
1
1
6
0
2
0
0
3
2
1
0

0
2
17
0
4
0
1
6
1
0
10
0
2
2
0
0
1
3
0
6
0
2
0
3
3
0
1
0

0
1
30
0
11
0
1
2
1
0
18
0
5
3
1
3
2
7
0
9
0
2
0
1
6
0
5
2

3
9
95
3
33
1
3
12
2
0
49
1
8
5
1
3
3
12
1
34
1
8
1
7
15
3
8
2

6
7.8
8,37
6,66
8,27
7
9
8,75
9,5
/
8,75
8
9,4
9,6
10
10
9,66
9,33
8
8.08
7
8.37
7
8
8.7
7,66
9,25
10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88.8%
100%
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320

9

11 15 26 7 6

32

0

8

39
1

9 10

7.7

86,6%

7 13 7 3 0

7.5
/

30 7.53 93.75%

0

0 2 5 1 0

8

7,8

3

2

0 0 0 0 0

0

/

1

0

1 0 0 0 0

1

1

6 9 4 1 4
0 0 0 0

65

24
0

3

5
0

8

Процент на
положени

84

6 7

Просечна оценка

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Американска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Поезија на 20 век
Англиска книжевност 3
(поезија)
Англиска книжевност 4
(роман)
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Модерен англиски роман
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава
Граматика на англискиот јазик
5 (лексикологија)
Лексикологија на англиски
јазик

Не се јавиле

Предмет

Успех

Вкупно пријавени

Сесија: Февруарска сесија - втор термин
Оддел/катедра:Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:

Вкупно положиле

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

1 0 1 0 0

2

7

6.00

70.59%
0%
100%
0%

100%

100%

28

3

6 6 4 5 0

21 7.38

84%

54

9

10 12 11 2 0

35 7.14

77.7%

63

3

2

18

23 8 15 6 4

14

7,4

56 7,28

82,35%

0

0 2 0 0 0

2

7

100%

3

2

0 0 0 0 0

0

/

0%

6

5

0 1 0 0 0

1

7

100%

8

1

0 1 5 1 0

7

8

100%

3

1

0

1 7 5 1 0

0 0 0 2 1

3

9.33

93,3%

100%

2

2

0 0 0 0 0

0

/

0%

36

2

1 13 11 6 2

33

7,8

97%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Меѓукултурни релации
(Велика Британија –
Македонија)
Англиски јазик 4 (лекторска
настава)
Англиски јазик 7 (лекторска
настава)
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот јазик
7 (синтакса)
Граматика на англискиот јазик
8 (синтакса)
Синтакса на англискиот јазик
1
Шекспир и англиска
ренесансна драма
Современа англиска драма
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност 1
(пракса)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност 2
(пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 1
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 2
Англиски деловен јазик
Вовед во преведување и
толкување
Техники на преведување

Преведување и толкување од
англиски на македонски јазик
3
Преведување и толкување од
македонски на англиски јазик
3
Преведување и толкување од
англиски на македонски јазик

10

2

1 0 4 0 3

8

8.5

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

4

3

0 0 1 0 0

1

8

50%

3

2

1 0 0 0 0

1

6

100%

2

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

5

1

1 0 0 0 0

1

6

25%

54

1

8 10 16 9 8

51

7,9

96,2%

19

0

0 3 6 7 3

19 8.52
1

9.00

100%

5

0

1 2 1 0 0

4

7

80%

2

1

1 0 0 0 0

1

6

100%

2

1

0 0 0 0 0

0

6

0%

22

3

2 4 2 5 5

18

8,4

94,7%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

2

0 0 0 1 0

1

9

50%

1

0

0 0 0 0 1

1

5

10

7,6

100%
100%

2

0

0 2 0 0 0

2

7

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

9

0

0 0 4 5 0

9

8,5

100%

2

5

1

0

0 0 0 1 0

1 2 1 0 1

100%

100%
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Граматика на англискиот јазик
4 (Морфологија)
Методика на наставата по
англиски јазик
Историја на англискиот јазик
Историја на англискиот јазик
1
Историја на англискиот јазик
2
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 1
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведувањето и
толкувањето 1
Општа лингвистика
Француски јазик 1
Француски јазик 2
Француски јазик 5
Германски јазик 1
Германски јазик 2
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Германски јазик 5
Италијански јазик 4
Руски јазик 1
Руски јазик 2
Руски јазик 3
Руски јазик 4
Руски јазик 5
Руски јазик 6
Шпански јазик 1
Шпански јазик 2
Современ македонски јазик 3
Современ македонски јазик 1
Современ македонски јазик 5
Современ македонски јазик 6
Современ македонски јазик 7
Современ македонски јазик 8
Теорија на книжевноста
Теорија на книжевноста 2

322

2

1

1 0 0 0 0

1

45

3

5 14 9 9 2

39 7.71 92.86%

1

0

0 0 0 0 0

0

2

0

0 1 0 0 0

6

100%

1

7

50%

0

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

3

0

0 0 0 1 0

1

9

33.33%

28

1

7 9 3 2 4

25 7,48 92,59%

1

0

0 0 0 0 0

0

14
5
1
3
29
1
11
3
5
1
6
1
1
3
2
1
13
1
22
9
5
1
1
2
9
1

0
0
1
2
2
0
5
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
7
0
1
2
0
0
1
1
0
1
0
1
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0

6
3
0
0
6
1
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0

6
1
0
1
5
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
3
1

2
1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
6
2
3
0
0
0
2
0

0
0
0
0
6
0
2
0
2
0
2
0
0
0
1
0
5
0
9
1
2
1
1
2
4
0

14
5
0
1
27
1
6
3
5
0
3
1
1
2
2
1
12
0
22
8
5
1
1
2
9
1

/

7.7
7,6
/
8
7,8
7
8,3
6,66
8,4
/
8,66
6
9
6.5
9.5
6
7.8
/
8,81
8,37
9.4
10
10
10
9.1
8

0%

100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
66.6%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Вкупно положиле

Просечна оценка

Процент на
положени

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Англиска книжевност 3
(поезија)
Англиска книжевност (роман)
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Вовед во преведување и
толкување
Техники на преведување
Морфологија на англискиот
јазик 2
Современа англиска драма
Современа американска
поезија
Англиска книжевност
7 (Шекспир и англиска
ренесансна драма)
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)
Лексикологија на англиски
јазик

Не се јавиле

Предмет

Успех

Вкупно пријавени

Сесија: Априлска сесија
Оддел/катедра:Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:
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9

0 2 3 0 0

5

7.6

35,7%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

7

0

25
5

6 7

8

9 10

3
0

10 4 1 2 0
4 0 1 0 0

17 6.70
5 6.4

2

1

0 0 0 0 0

0

5

14

2

3 1 5 0 0

20

4

5

4

2

1

1

3 1 0 0 0

0%

9

7,2

50%

5 5 0 0 0

10

6.5

62.5%

0

3 1 1 0 0

5

6,6

100%

0

3 0 0 0 0

3

6

75%

0 1 0 0 0

1

8.33 57.14%
6

0

1 0 0 0 0

4

77.3%
100%

1

7

75%

100%

2

0

1 1 0 0 0

2

6.5

100%

5

3

2 0 0 0 0

2

6

100%

1

1

1

0

0

0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

1

8

1

9.00

1

9.00

100%

100%

100%

3

1

0 1 0 1 0

2

8.00

100%

2

2

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

1

0 1 2 0 0

3

7,6

100%

5

2

1 2 0 0 0

3

6.6

100%
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Граматика на англискиот
јазик 5 (лексикологија 1)
Граматика на англискиот
јазик 6 (лексикологија 2)
Меѓукултурни релации
(Велика Британија –
Македонија)
Англиски јазик 7 (лекторска
настава)
Синтакса на англиски јазик 1
Граматика на англискиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на англискиот
јазик 8 (синтакса)
Методика на наставата по
англиски јазик
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
1 (пракса)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
2 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 2
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 1
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 2
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведување и
толкување 2
Поезија на 20 век
Модерен англиски роман
Англиска книжевност 6
(Модерен англиски роман)
Француски јазик 1
Француски јазик 2
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2

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

3

1

0 1 0 0 0

1

7

33.3%

2

0

0 0 0 1 0

1

9

50%

6

1

1 3 1 0 0

5

7

100%

4

0

2 1 0 1 0

4

7

100%

8

0

1 3 2 0 0

6

7.16

75%

2

0

0 0 2 0 0

2

8

100%

2

2

0 0 0 0 0

0

0

0%

3

0

0 2 1 0 0

3

7,3

100%

4

1

2 0 0 0 0

2

6

66,6%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100 %

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

2

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

2

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

5

1

0 3 1 0 0

4

7,25

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 1 0

1

6
2

1
1

0
0

0
0

1 3 2 0 0
0 1 0 1 0

1 0 0 0 0
0 0 0 0 1

6
2

1
1

7,16
11,5

9.00
6
10

100%
100%

100%

100%
100%
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1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Меѓукултурни релации
(Велика Британија –
Македонија)
Американска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Англиска книжевност 3
(поезија)
Англиска книжевност 4
(роман)
Поезија на 20.век
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Успех

0
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

/
6,25
7
8
10
9
10
9
6
7
/
/
/

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

8

0

3 5 0 0 0

8

6.6

97

4

7 19 25 17 19

87

8.25 89,69%

6 7

8

9 10

Процент на
положени

Не се јавиле

Предмет

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска сесија – прв термин
Оддел/катедра:Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:

0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Француски јазик 5
Германски јазик 1
Германски јазик 2
Современ македонски јазик 2
Современ македонски јазик 5
Современ македонски јазик 6
Современ македонски јазик 3
Теорија на книжевноста
Шпански јазик 5
Руски јазик 5
Руски јазик 2
Италијански јазик 3
Италијански јазик 4

100%

3
27

0
0

0 0 2 0 0
3 3 11 5 4

2
26

8 66.67%
8,15 96,26%
7

33.3%

5

0

2 0 0 1 1

4

7.75
7

80%

60%

8

100%

3

3

0 1 0 0 0

1

5

0

1 1 1 0 0

3

7

0

1 1 3 1 1

7

6

0

1 2 3 0 0

6

4

0

1 0 1 0

0

2

7

50%

10

0

6 1 1 0 0

8

6.37

80%

2

0

1 1 0 0 0

2

6,5

100%

21

0

1 7 7 2 4

21

8

100%

1 0 4 6 2

13

1

13

0

0

0 1 0 0 0

1

7.33 100%

7

100%

8,61 100%
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Современ англиски јазик 4
(лекторски вежби)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Модерен англиски роман
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Лексикологија на англиски
јазик
Граматика на англискиот
јазик 5 (лексикологија)
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 8
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 8
(лекторска настава)
Современа американска
поезија
Англиски јазик 7 (лекторска
настава)
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот
јазик 7 (синтакса)
Синтакса на англиски јазик 1
Синтакса на англиски јазик 2
Англиска книжевност 7
(Шекспир и англиската
ренесансна драма)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 1
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 2
Техники на преведување
Преведување и толкување од
англиски на македонски јазик
3
Преведување и толкување од
македонски на англиски јазик
3
Модерна американска поезија
Англиска книжевност 8
(Шекспир и современата
британска драма)
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19

0

2 3 4 5 4

17

8.82 89.47%

33

0

2 7 4 5 6

24

8.25 72.7%

76
6

0

0

17 18 16 10 10

71

2

0

2 0 0 0 0

2

0

83

6.5

100%

2

6

100%

2 0 0 0 0

2

6

100%

1

10 27 25 9 11

82

7.8

100%

1

37

0

3 3 0 0 0

6

7.95 93.42%

0

5 10 11 8 2

0 0 0 1 0

36

7,7

22

0

0 6 8 7 1

22

8,14 100%

4

0

0 0 1 2 1

4

9.00 100%

4

1

1 1 0 0 0

2

6.5

66.6%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

9

97,3%
100%

3
46

0
0

1 0 0 1 0
2 8 11 3 17

2
41

7,5 66,67%
8,6 89,1%

1

0

1 0 0 0 0

1

6.00 100%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

27

1

2 8 9 0 7

26

8.1

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

6

0

1 2 0 2 1

6

9.33 100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6.00

50%
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Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
2 (пракса)
Методика на наставата по
англиска книжевност
Методика на наставата по
англиски јазик
Историја на англискиот јазик
1
Семантика
Преведување и толкување од
англиски на македонски јазик
4
Преведување и толкување од
македонски на англиски јазик
4
Преведување и толкување
стручни и книжевни текстови
Преведување и толкување од
македонски на англиски јазик
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведувањето и
толкувањето 2
Граматика на англискиот
јазик 4 (Морфологија)
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 2
Вовед во општа лингвистика

Руски јазик 1 УГД
Руски јазик 1
Руски јазик 2
Руски јазик 3
Руски јазик 4
Руски јазик 6
Шпански јазик 1-УГД
Шпански јазик 1
Шпански јазик 2
Шпански јазик 4
Шпански јазик 6
Француски јазик 1 УГД
Француски јазик 2
Француски јазик 4
Француски јазик 5
Италијански јазик 2

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

37

0

2 13 13 7 2

37

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

7.84 100%

15

0

2 1 4 1 7

15

8,6

100%

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

32

1

0 1 18 12 0

31

8,3

96%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

34

0

4 5 7 7 3

26

8

76.47%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

46

0

1 3 8 3 3

18

2

4
6
8
1
9
4
12
2
13
6
4
3
8
2
1
1

0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0

1
3
0
1
2
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
3
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
0
3
2
0
2
1
0
0
0

2
0
2
0
3
3
2
0
2
0
1
0
4
1
0
1

0
0
0
0
1
0
6
0
5
2
1
0
2
1
0
0

8.2
4
8
4
6.5
4 8.25
1
6
9 7.77
4 8.75
10
9
2
6,5
13 8.5
6 8.16
4 8,25
2
8
7 9,14
2
9,5
0
/
1
9

39.1%

100%
100%
50%
100%
100%
100%
90.9%
100%
100%
100%
100%
66,6%
100%
100%
0%
100%
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Италијански јазик 3
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2
Германски јазик 4
Германски јазик 6
Современ македонски јазик 2
Современ македонски јазик 1
Современ македонски јазик 3
Современ македонски јазик 4
Современ македонски јазик 6
Современ македонски јазик 7
Современ македонски јазик 8

1
16
29
17
6
20
2
2
14
3
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
4
4
2
0
6
0
0
0
0
0
0

0
3
6
4
2
7
1
0
0
0
0
0

0
0
6
6
1
3
0
2
0
0
0
0

0
7
9
4
3
3
0
0
13
3
1
3

1
16
26
17
6
19
1
2
14
3
1
3

6
8,37
8,23
8,59
9,16
8,15
6,5
9
9,7
10
10
10

100%
100%
89,65%
100%
100%
95%
50%
100%
100%
100%
50%
100%
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6 7

8

9 10

Процент на
положени

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Американска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Англиска книжевност 3
(поезија)
Англиска книжевност 4
(роман)
Поезија на 20 век
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Модерен англиски роман
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)

Успех

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Предмет

Вкупно
пријавени
Не се
јавиле

Сесија: Јунска сесија – втор термин
Оддел/катедра: Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:

15

1

6 2 4 0 0

12

6.8

3

0

0 1 0 0 0

1

7.00 33.3%

12
52

0
0

2 2 2 1 1
7 15 17 7 2

8
48

7.6
7,6

85,7%

66.7%
92,3%

95

7

14 20 23 15 7

80

7.66 90,9%

60

0

13 6 10 11 5

45

7.75

75%

10

0

2 5 3 0 0

10

7,1

100%

8

0

1 1 4 0 0

6

7.5

75%

3

0

0 2 0 0 0

2

7

100%

11

0

2 1 0 0 0

3

6.3

27.3%

4

0

1 0 1 0 1

3

8

75%

32

0

4 12 7 5 3

31

7,7

96,8%

30

0

4 7 8 5 2

26

7.76 86,6%

6 8 3 2 0

19

2 1 0 0 0

3

7

0

33

0

5

1

30

0

3 1 0 1 0

10 8 2 2 3

5

25

6,8

71,4%

7

57.57%

6.3

75%

7.20 83.3%
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Меѓукултурни релации
(Велика Британија Македонија)
Лексикологија на англиски
јазик
Граматика на англискиот
јазик 5 (лексикологија)
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 8
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Современа американска
поезија
Модерна американска поезија
Англиски јазик 7 (лекторска
настава)
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на англискиот
јазик 8 (синтакса)
Семантика
Англиска книжевност 7
(Шекспир и англиската
ренесансна драма)
Историја на англискиот јазик
Историја на англискиот јазик
2
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
1 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Синтакса на англискиот јазик
1
Синтакса на англискиот јазик
2
Англиска книжевност 8
(Шекспир и современата
британска драма)

9

0

0 2 3 2 1

8

7.8

71

0

8 14 10 11 4

47

7.76 66.2%

1

0

0 0 0 0 0

0

60

1

16 15 9 10 9

59

7.67 100%

24

0

1 8 12 2 0

23

7,69 95.8%

3

0

0 0 0 0 0

0
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0
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7

1

0

0 0 0 0 0

0

5

2

0

0 0 1 0 0

1

8

4

0

1 0 1 0 0

2

/

/

88.8%

0%

0%

6,85 38,88%
0%

7

50%

50%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 0 0 1 0

1

9

50%

5

0

1 0 1 0 0

2

2

7

40%

6,5 66,66%

3

0

0 0 0 1 1

1

9.5

100%

2

0

0 0 0 0 0

0

0

6

0%

100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

2

0

0 1 1 0 0

2

7,5

100%

4

0

0 0 1 1 0

2

8,5

50%

2

0

6 0 0 0 0

1

6

50%

44

0

9 10 10 5 3

37

7,5

84,1%

2

0
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2

9

100%

3

1

0
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1 1 0 0 0

1 0 0 0 0

1
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Шекспир и англиска
ренесансна драма
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
2 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 2
Постмодерен британски
роман
Постмодерна британска драма
Вовед во преведување и
толкување
Техники на преведување
Преведување и толкување
од англиски на македонски
јазик 4
Преведување и толкување
од македонски на англиски
јазик 4
Преведување и толкување од
англиски на македонски јазик
Преведување и толкување од
македонски на англиски јазик
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведувањето и
толкувањето 1
Методика на наставата по
англиска книжевност
Методика на наставата по
англиски јазик
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 2
Вовед во општа лингвистика
Француски јазик 1 УГД
Француски јазик 2
Француски јазик 1
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2
Германски јазик 4
Современ македонски јазик 1
Современ македонски јазик 2
Современ македонски јазик 3
Современ македонски јазик 4
Современ македонски јазик 6
Современ македонски јазик 8
Теорија на книжевноста
Шпански јазик 1-УГД
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1

0

0 0 0 0 1

1

10

3

0

0 0 0 1 1

2

8,5 66,66%

3

0
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3

8

100%

1

0
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0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

1

20

0

5

0 0 0 1 0

100%

1

9

100%

3 6 4 1 1

15

7.4

100%

/

0%

2

0

0 0 0 2 0

2

9

100%

2

0

0 0 1 1 0

2

8,5

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

5

0

0 3 1 1 0

5

7,6

100%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

11

0

2 2 1 3 0

8

3

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

22
1
3
1
11
41
15
1
32
2
8
5
2
1
42

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11

16
1
3
0
9
31
7
1
29
2
8
5
2
0
35

7.3
7
8,66
/
7,44
8,5
9,57
7
8,7
9
8,75
10
10
/
7.9

72.7%
100%
100%
0%
81,8%
75,6%
46,7%
100%
90,6%
100%
100%
100%
100%
0%
83.3%

7
1
0
0
3
6
0
1
6
0
1
0
0
0
3

4
0
2
0
1
8
1
0
6
1
2
0
0
0
4

2
0
0
0
0
7
1
0
7
0
0
0
0
0
12

0
0
1
0
2
9
5
0
10
1
5
5
2
0
5

7,62 72,73%
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Шпански јазик 2
Шпански јазик 4
Шпански јазик 5
Шпански јазик 6
Руски јазик 1 УГД
Руски јазик 2
Руски јазик 3
Руски јазик 4
Италијански јазик 2
Италијански јазик 4

19
2
1
1
5
3
2
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1
1
0
2
2
0
1
0
1

5
0
0
0
0
1
1
0
1
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
1

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0

18
2
1
0
4
3
1
1
1
2

7.2
8
6
/
7,25
6,3
7
6
7
7,5

94.7%
100%
100%
0%
80%
100%
50%
100%
100%
100%

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Англиски деловен јазик
Меѓукултурни релации
(Велика Британија –
Македонија)
Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Англиска книжевност 3
(поезија)
Англиска книжевност 4
(роман)
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Модерен англиски роман
Современа американска
поезија

1

3
1

1

0
0

Успех

6 7

8

Вкупно
положиле
Просечна
оценка
Процент
на
положени

Предмет

Вкупно
пријавени
Не се
јавиле

Сесија: Септемвриска сесија
Оддел/катедра: Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:

9 10
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0 0 0 0 0
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0%

6
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66.67%
0%
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40%
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100%
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45%

1

2

0

4

1

/
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4
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0
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0
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50%

8
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62.5%

4
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0 1 0 0 1
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50%

1
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0 0 0 0 1

1
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100%

3

0

1 0 1 1 0

3

7,6

100%

17

0

3 2 0 0 0

5

6.4

29.4%

0

0 1 0 0 0

7

100%

6

1

0

2 0 0 0 0

2 2 0 0 0

4

1

/

20%

0%

6.5 66.66%
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Современа американска
книжевност 1
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Граматика на англискиот
јазик 6 (лексикологија)
Лексикологија на англиски
јазик
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 8
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Англиски јазик 7 (лекторска
настава)
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Поезија на 20 век
Англиска книжевност 7
(Шекспир и англиската
ренесансна драма)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
1 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 1
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на англискиот
јазик 8 (синтакса)
Синтакса на англиски јазик 1
Синтакса на англиски јазик 2
Англиска книжевност 8
(Шекспир и современата
британска драма)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
2 (пракса)
Постмодерен британски
роман
Теорија на преведување и
толкување
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1
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6,42 53,85%
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/

0%

3
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2

7

66,66%
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Теорија на преведување и
толкување 2
Техники на преведување
Преведување и толкување
стручни и книжевни текстови
Граматика на англискиот
јазик 4 (Морфологија)
Методика на наставата по
англиска книжевност
Методика на наставата по
англиски јазик
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 2
Современ македонски јазик 5
Современ македонски јазик 7
Современ македонски јазик 8
Руски јазик 1 (УГД)
Шпански јазик 1- УГД
Шпански јазик 2
Шпански јазик 6
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Француски јазик 1 УГД
Француски јазик 1
Француски јазик 2

1

0

0 0 0 0 0

0

1

0

0 0 0 0 0

0

4

1
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/

0%

3
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100%

/

0%

1
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100%
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3

6,66

50%

2
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2
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50%

1
1
1
1
8
2
1
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1
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0
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0
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0
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
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1
1
1
1
3
0
0
2
4
1
3
1
1
1
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8
7.66
/
/
7,5
7,25
6
6,66
6
9
9

100%
100%
100%
100%
37.5%
0%
0%
100%
57,1%
50%
75%
100%
100%
100%

0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2

6
1

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

6 7 8 9 10

0

0 0 0 0 0

0
0

2 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0

4
0

Процент на
положени

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Англиски деловен јазик
Меѓукултурни релации
(Велика Британија –
Македонија)

Успех

Не се
јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска дополнителна сесија
Оддел/катедра: Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:
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0%

6.5 66.66%
/
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Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Англиска книжевност 3
(поезија)
Англиска книжевност 4
(роман)
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Модерен англиски роман
Современа американска
поезија
Современа американска
книжевност 1
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Граматика на англискиот
јазик 6 (лексикологија)
Лексикологија на англиски
јазик
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 8
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност
Англиски јазик 7 (лекторска
настава)
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Поезија на 20 век
Англиска книжевност 7
(Шекспир и англиската
ренесансна драма)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
1 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 1
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Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на англискиот
јазик 8 (синтакса)
Синтакса на англиски јазик 1
Синтакса на англиски јазик 2
Англиска книжевност 8
(Шекспир и современата
британска драма)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
2 (пракса)
Постмодерен британски
роман
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведување и
толкување 2
Техники на преведување
Преведување и толкување
стручни и книжевни текстови
Граматика на англискиот
јазик 4 (Морфологија)
Методика на наставата по
англиска книжевност
Методика на наставата по
англиски јазик
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик и
книжевност 2
Современ македонски јазик 5
Современ македонски јазик 7
Современ македонски јазик 8
Руски јазик 1 (УГД)
Шпански јазик 1- УГД
Шпански јазик 2
Шпански јазик 6
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Француски јазик 1 УГД
Француски јазик 1
Француски јазик 2

2

1

0 1 0 0 0

1

7

50%

3

0

1 0 0 0 0

1

6

33,33%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

3
5

0
0

0 1 0 0 1
1 0 1 1 1

2
4

8,5 66,67%
8,2
80%

3

0

1 1 0 1 0

3

7.33

100%

3

0

0 0 0 1 0

1

9

33,33%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

0

1 0 1 0 0

2

7

66,66%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

0 0 0 0 0

0

4

1

0 2 0 0 1

3

8

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

6

0

1 2 0 0 0

3

6,66

50%

2

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1
1
1
1
8
2
1
2
7
2
4
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0

1
1
1
1
3
0
0
2
4
1
3
1
1
1

1

0

0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

/

0%

10 100%
10 100%
10 100%
8
100%
7.66 37.5%
/
0%
/
0%
7,5 100%
7,25 57,1%
6
50%
6,66 75%
6
100%
9
100%
9
100%
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336

Вкупно
положиле
Просечна
оценка
Процент
на
положени

Современ англиски јазик 1
(лекторска настава)
Фонетика на англискиот
јазик
Англиска книжевност 1
Британска култура и
цивилизација
Современ англиски јазик 2
(лекторска настава)
Фонологија на англискиот
јазик
Англиска книжевност 2
Современ англиски јазик 3
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 1
Поезија на 20 век
Англиска книжевност 3
(поезија)
Современ англиски јазик 4
(лекторска настава)
Морфологија на англискиот
јазик 2
Англиска книжевност 4
(роман)
Современ англиски јазик 5
(лекторска настава)
Граматика на англискиот
јазик 5 (лексикологија)
Граматика на англискиот
јазик 6 (лексикологија)
Лексикологија на англиски
јазик
Меќукултурни релации
Велика Британија Македонија
Современ англиски јазик 6
(лекторска настава)
Современ англиски јазик 7
(лекторска настава)

Успех

Не се
јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Октомвриска сесија
Оддел/катедра: Англиски јазик и книжевност
Модул/насока:

6 7 8 9 10

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

3

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

0

1 0 0 0 1

2

5

0

4 0 0 0 0

4

6

80%

8.00 66.6%

9

0

7 0 1 0 0

8

7

88,8%

6

0

2 1 0 1 1

5

7.6

83.3%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

8

60%

2

0

1 0 0 0 0

5

0

0 1 1 1 0

3

3

0

1

3

6

50%

0

0 1 1 0 1

0 0 0 2 1

3

8.33 100%

11

0

5 4 0 0 0

9

6,4

81,8%

23

5

4 3 3 0 0

10

6.9

55.5%

10

0

2 7 0 0 0

9

6.66

90%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

2

0

0 0 0 1 0

1

9

50%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

22

0

14 3 2 1 0

20

6,5

90,9%

2

0

0 0 1 0 0

1

14

1

4 4 2 0 1

11

2

1

0 1 0 0 0

1

3

9.33 100%

8

50%

7,27 84,6%
7

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Современ англиски јазик 8
(лекторска настава)
Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик
и книжевност
Современа американска
книжевност 2
Вовед во преведување и
толкување
Техники на преведување
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведување и
толкување1
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Граматика на англискиот
јазик 7 (синтакса)
Синтакса на англиски јазик 1
Синтакса на англиски јазик 2
Модерен англиски роман
Англиска книжевност 7
(Шекспир и англиската
ренесансна драма)
Методика на наставата по
англиска книжевност
Методика на наставата по
англиски јазик
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
1 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 1
Семантика
Англиски јазик 8 (лекторска
настава)
Методика на наставата по
англиски јазик и книжевност
2 (пракса)
Контрастивна анализа на
англискиот и македонскиот
јазик 2
Преведување и толкување
стручни и книжевни
текстови
Преведување и толкување од
македонски на англиски јазик

8

0

0 0 5 2 1

8

8.5

100%

10

0

1 1 3 0 0

5

7,4

50%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

2

0

0 1 1 0 0

2

7,5

100%

5

0

0 2 1 2

5

8

100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

2

0

0 0 1 0 0

1

8

50%

2

0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0
4 5 1 0 2
5 5 2 0 0

0

1
12
12

/

0%

8
50%
7,25 100%
6.75 85.71%

2

0

0 0 1 1 0

2

8.5

100%

9

0

3 3 1 0 0

7

6,71 77,78%

2

0

1

1 0 0

2

7

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

4

0

1 0 0 0 0

1

6

25%

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

4

0

0 1 0 3 0

4

8,5

100%

2
12
14

2

0
0
0

0

2 0 0 0 0

2

6

100%
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Теорија на методиката на
наставата по англиски јазик
и книжевност 2
Вовед во општа лингвистика
Француски јазик 2
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Германски јазик 6
Современ македонски јазик 6
Современ македонски јазик 3
Современ македонски јазик 4
Шпански јазик 1- УГД
Шпански јазик 1
Шпански јазик 2
Шпански јазик 6
Руски јазик 1
Руски јазик 2

1

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

17
1
2
12
2
8
1
1
1
1
4
1
1
3
2
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
1
4
2
2
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2

4
1
2
9
2
8
1
1
1
1
2
1
0
2
2
5

6.25
9
7
7,2
6
7,25
9
10
8
8
6
10
/
8
6,5
8,2

23.5%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
0%
66.6%
100%
100%

1
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2

Катедра за италијански јазик и книжевност

Современ италијански јазик
1
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Италијанската книжевност
на хуманизмот и ренесансата
Италијанска култура и
цивилизација
Италијанска драма и театар
на 20 век
Современ италијански јазик
3
Фонетика на италијанскиот
јазик
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Теорија на преведување и
толкување

338

Успех

6 7 8 9 10

Вкупно
положиле
Просечна
оценка
Процент
на
положени

Предмет

Вкупно
пријавени
Не се
јавиле

Сесија: Февруарска сесија - прв термин
Оддел/катедра:Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

13

0

3 1 1 2 5

12

8,4

92,3%

9

2

1 1 1 4 0

7

8.14 100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

12

3

0 1 0 3 4

8

8

0

1 2 2 2 1

8

8

100%

9

0

0 2 1 2 2

7

8,6

77.7%

9

2

1 1 2 1 0

5

7,6 71,42%

5

1

1 0 1 0 2

4

8.5

9,25 88,9%

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Лексикологија на
италијанскиот јазик
Методика на наставата по
италијански јазик
Италијанскиот роман на 20
век
Италијанскиот романтизам и
книжевноста на 19 век
Современ италијански јазик
5
Современ италијански јазик
6
Современ италијански јазик
7
Преведување и толкување од
македонски на италијански
јазик
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Синтакса на италијанскиот
јазик 2
Италијанска поезија на 20
век
Општа лингвистика
Германски јазик 1
Германски јазик 3
Француски јазик 1
Современ македонски јазик 1
Современ македонски јазик 3
Современ македонски јазик
5
Англиски јазик 1
Англиски јазик 3
Руски јазик 1
Шпански јазик 1

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

15

0

0 3 6 3 3

15

8.4

100%

5

1

1 3 0 0 0

4

6,75 100%

2

1

0 1 0 0 0

1

14

1

1 0 2 6 4

13

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 0 1 0 1

2

9

100%

2

0

0 0 0 0 2

2

10

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

14

1

2 2 2 4 3

13

8,3

100%

4

0

0 0 0 1 3

4

9,75 100%

1

0

0 0 0 0 1

1

4
1
8
3
3
9

5
1
4
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
1
0
0

1
0
2
0
0
0

1
0
0
0
0
1

0
0
2
2
1
3

1
1
3
0
2
5

1
0
0
0

0
0
1
0

2
0
0
1

0
1
0
0

2
0
3
0

4
1
8
3
3
9

5
1
4
1

7

50%

8,92 100%

7.75
10
8,5
8
10
9,4

100%
100%
100%
100%
96.6%
100%

8.4
9
9.25
8

100%
100%
100%
100%

10

100%
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Сесија: Февруарска сесија - втор термин
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

340

1

1 1 0 0 1

3

7,6

75%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

5

0

1 0 0 2 1

4

8,5

80%

2

1

0 1 0 0 0

1

7

50%

7

2

0 1 2 1 1

5

8.4

100%

2

1

1 0 0 0 0

1

6

100%

13

0

3 0 1 2 1

7

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

6

0

1 1 2 1 0

5

7,6

83%

5

1

0 0 2 1 0

3

8,3

75%

7

0 0 2 1 3

6

9,16

75%

4

3

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

1

1 0 0 0 0

1

6

50%

11

2

1 2 0 1 1

5

7,8

55,5%

3

0

0 0 0 0 2

2

10

66,6%

3

0

0 0 0 0 1

1

10

33,3%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

15

Процент на
положени

5

6 7 8 9 10

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Не се јавиле

Синтакса на италијанскиот
јазик2
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Фонетика на италијанскиот
јазик
Италијанската книжевност
на хуманизмот и ренесансата
Италијанска култура и
цивилизација
Морфологија на
италијанскиот јазик 1
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Современ италијански јазик
3
Современ италијански јазик
5
Италијанска поезија на 20
век
Италијанскиот романтизам и
книжевноста на 19 век
Италијанскиот роман на 20
век
Италијанската драма и
театар на 20-ти век
Преведување и толкување од
македонски на италијански
јазик
Современ италијански јазик
1
Современ италијански јазик
4
Современ италијански јазик
6

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

6,4 53,85%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Современ италијански јазик
7
Теорија на методика на
наставата по италијански
јазик и книжевност
Методика на наставата по
италијански јазик
Теорија на преведување и
толкување
Општа лингвистика
Германски јазик 1
Француски јазик 1
Современ македонски јазик 3
Англиски јазик 1
Руски јазик 1

7

1

1 2 0 1 2

6

8,1

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

3

0

0 1 0 1 1

3

8.66

100%

6

0

0 2 2 1 1

6

8.16

100%

5
6
11
8
7
2

0
1
0
0
0
0

0
0
2
1
1
0

1
1
1
0
2
0

0
1
2
0
2
0

3
1
5
2
0
0

0
2
0
5
2
2

4
5
10
8
7
2

8.5
80%
8,8 100%
8
90.9%
9.25 100%
8
100%
10 100%

Сесија: Априлска сесија
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

0

1 0 0 0 0

1

6

25%

2

0

0 1 0 0 1

2

8,5

100%

2

0

0 1 0 0 0

1

7

50%

2

0

0 0 0 0 1

1

10

50%

4

3

0 0 0 1 0

1

9

100%

2

1

6 0 0 0 0

1

6

100%

3

0

0 1 1 1 0

3

8

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 1 0 0 0

1

7

50%

Процент на
положени

2

6 7 8 9 10

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Не се јавиле

Фонетика на италијанскиот
јазик
Италијанска култура и
цивилизација
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Синтакса на италијанскиот
јазик 2
Италијанска поезија на 20
век
Италијанскиот роман на 20
век
Италијанската драма и
театар на 20-ти век
Современ италијански јазик
5
Современ италијански јазик
6

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех
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Современ италијански јазик
7
Теорија на преведување и
толкување
Латински јазик
Германски јазик 1
Англиски јазик 1

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

4
1
2

0
0
0

0 0 2 0 2
0 1 0 0 0
0 0 0 0 2

4
1
2

8
7
10

100%
100%
100%

Сесија: Јунска сесија - прв термин
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:
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9

0

4 0 1 1 2

8

3

0

0 0 1 1 1

3

9

100%

2

1

1 0 0 0 0

1

6

100%

7

0

0 1 1 1 3

6

9

85,71%

8

0

3 1 0 1 3

8

8

100%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

5

0

0 1 1 2 0

4

8,25

80%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

0 0 0 1 1

2

9,5

100%

4

0

1 0 0 1 2

4

8.75 100%

3

0

0 0 2 0 1

3

8,6

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

9 10

Просечна
оценка

8

Вкупно
положиле

6 7

Процент на
положени

Не се јавиле

Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Италијанската книжевност
од почетоците до 14 век
Италијанска култура и
цивилизација
Современ италијански јазик
2
Морфологија на
италијанскиот јазик 1
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Современ италијански јазик
4
Италијанскиот романтизам и
книжевноста на 19 век
Синтакса на италијанскиот
јазик 2
Италијанска поезија на 20
век
Современ италијански јазик
6
Лексикологија на
италијанскиот јазик
Методика на наставата по
италијанска книжевност
Италијанската драма и
театар на 20 век

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

7.6 88.8%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Преведување и толкување од
италијански на македонски
јазик
Современ италијански јазик
8
Теорија на методика на
наставата по италијански
јазик и книжевност
Социолингвистика на
италијанскиот јазик
Контрастивна анализа
на италијанскиот и
македонскиот јазик
Вовед во општа лингвистика
Француски јазик 1
Француски јазик 2
Германски јазик 2
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
Англиски јазик 6
Шпански јазик 1 УГД
Современ македонски јазик 2
Руски јазик 2

3

0

0 0 0 0 3

3

3

0

0 2 1 0 0

3

7,33 100%

4

0

0 1 0 2 1

4

8.75 100%

17

0

2 4 2 5 4

17

8.29 100%

8

0

0 1 3 0 3

7

8.71 87.5%

4
1
4
2
9
1
1
2
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
4
2
9
1
1
2
3
1

/
7
9
10
8.8
9
9
8
9
9

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
1
1
0
2
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
0
2
1
1
1
1
1

0
0
2
2
4
0
0
0
1
0

10

100%

Сесија: Јунска сесија - втор термин
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

Просечна
оценка

Процент на
положени

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

4

0

2 2 0 0 0

4

6.5

100%

4

0

2 0 0 0 0

2

6

75%

2

0

0 1 0 0 1

2

8,5

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

3

0

1 0 1 1 0

3

7.6

100%

9

0

0 2 0 2 0

4

8

44,4%

6 7 8 9 10

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Современ италијански јазик
2
Морфологија на
италијанскиот јазик 1
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Почетоците на италијанската
книжевност до 14 век
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Италијанскиот романтизам и
книжевноста на 19 век

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех
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Италијанска поезија на 20
век
Современ италијански јазик
6
Италијанскиот роман на 20
век
Методика на наставата по
италијанска книжевност
Италијанската драма и
театар на 20-ти век
Фонетика на италијанскиот
јазик
Преведување и толкување од
италијански на македонски
јазик
Преведување и толкување од
македонски на италијански
јазик
Современ италијански јазик
4
Современ италијански јазик
7
Современ италијански јазик
8
Современ италијански јазик
3
Теорија на методика на
наставата по италијански
јазик и книжевност
Социолингвистика на
италијанскиот јазик
Лексикологија на
италијанскиот јазик
Контрастивна анализа
на италијанскиот и
македонскиот јазик
Италијанската книжевност
од почетоците до 14 век
Италијанска култура и
цивилизација
Француски јазик 2
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2
Германски јазик 4
Современ македонски јазик 2
Современ македонски јазик 4
Теорија на книжевноста
Вовед во општа лингвистика
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4

344

5

0

0 1 2 0 0

3

7,6

13

0

1 3 1 2 2

9

8,1 69,23%

7

0

0 0 1 3 2

6

9,2

85,7%

8

0

0 0 3 2 3

8

9

100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

6

0

1 2 0 0 0

3

6,66

50%

3

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

0

0 0 0 0 1

1

10

33,3%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

10

0

1 2 2 0 3

8

8.25

80%

13

0

4 0 0 2 5

11

8.36 84.6%

5

0

0 0 3 0 1

4

8.5

80%

5

0

1 2 2 0 0

5

7,2

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

6
1
3
1
5
11
1
2
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
0
0
0
0
0
1
0

1
1
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
1
0
0
1
0
0
1
0

2
0
0
1
1
3
0
1
1
0

0
0
0
0
4
7
0
0
1
1

6
1
2
1
5
11
0
2
5
1

60%

7,5 100%
7
100%
7,5 66,67%
9
100%
9,8 100%
9,5 100%
/
0%
8
100%
8
100%
10 100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Шпански јазик 1- УГД
Шпански јазик 2
Руски јазик 2

9
1
3

0
0
1

1 3 0 2 3
0 1 0 0 0
0 0 0 0 2

9
1
2

9,2
7
10

100%
100%
100%

Сесија: Септемвриска сесија
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

Просечна
оценка

Процент на
положени

4

0

1 0 0 1 0

2

7,5

50%

3

0

1 1 0 0 0

2

6,5 66,66%

2

1

1 0 0 0 0

1

6 7 8 9 10

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Современ италијански јазик
2
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Италијанска култура и
цивилизација
Латински јазик
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Современ италијански јазик
4
Контрастивна анализа
на италијанскиот и
македонскиот јазик
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Синтакса на италијанскиот
јазик 2
Италијанскиот романтизам и
книжевноста на 19 век
Современ италијански јазик
6
Италијанска поезија на 20
век
Лексикологија на
италијанскиот јазик
Италијанскиот роман на 20
век
Италијанската драма и
театар на 20 век
Преведување и толкување од
македонски на италијански
јазик

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

6

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

0

1 0 0 0 0

1

6

33,3%

5

0

5 0 0 0 0

5

6

100%

2

0

0 1 1 0 0

2

7.5

100%

3

0

1 1 0 1 0

3

7,3

100%

6

0

0 1 1 0 0

2

7,5

33,3%

3

0

0 0 1 0 1

2

9

66,6%

2

0

0 0 1 0 0

1

8

50%

4

0

1 0 1 1 1

4

4

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

8.25 100%
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Преведување и толкување од
италијански на македонски
јазик
Современ италијански јазик
5
Современ италијански јазик
7
Современ италијански јазик
8
Теорија на методика на
наставата по италијански
јазик и книжевност
Социолингвистика на
италијанскиот јазик
Германски јазик 2
Современ македонски јазик 4
Англиски јазик 3

2

0

0 0 0 0 1

1

10

50%

2

0

0 0 0 0 1

1

10

50%

6

0

2 1 1 0 0

4

6,75 66,66%

4

0

3 0 1 0 0

4

6,5

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

3

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1
1
1

0
0
0

0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1

1
1
1

9
10
10

100%
100%
100%

Сесија: Септемвриска дополнителна сесија
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

346

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
положени

Современ италијански јазик
2
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Италијанска култура и
цивилизација
Латински јазик
Италијанската
книжевност на барокот,
просветителството и
неокласицизмот
Современ италијански јазик
4
Контрастивна анализа
на италијанскиот и
македонскиот јазик
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Синтакса на италијанскиот
јазик 2
Италијанскиот романтизам
и книжевноста на 19 век

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

3

0

1 0 0 0 0

1

6

33,3%

2

0

0 1 1 0 0

2

7.5

100%

4

0

1 0 0 1 0

2

7,5
8

50%

100%

6 7 8 9 10

1

0

0 0 1 0 0

1

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

3

0

1 0 0 0 0

1

6

33,3%

6

0

2 1 1 0 0

4

6,75 66,66%

2

0

0 1 1 0 0

2

7.5

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

0

1 0 1 1 1

4

8.25 100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Современ италијански јазик
6
Италијанска поезија на 20
век
Лексикологија на
италијанскиот јазик
Италијанскиот роман на 20
век
Италијанската драма и
театар на 20 век
Преведување и толкување од
македонски на италијански
јазик
Преведување и толкување од
италијански на македонски
јазик
Современ италијански јазик
5
Современ италијански јазик
7
Современ италијански јазик
8
Теорија на методика на
наставата по италијански
јазик и книжевност
Социолингвистика на
италијанскиот јазик
Германски јазик 2
Современ македонски јазик
4
Англиски јазик 3

3

0

0 0 1 0 1

2

9

66,6%

3

0

1 1 0 1 0

3

7,3

100%

4

0

1 0 1 1 1

4

8.25 100%

4

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 0 0 0 1

1

10

50%

2

0

0 0 0 0 1

1

10

50%

6

0

2 1 1 0 0

4

6,75 66,66%

4

0

3 0 1 0 0

4

6,5

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

3

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

1

0

0

0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

1

1

1

9

10

10

100%

100%

100%
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348

Просечна
оценка

Вкупно
положиле

Процент на
положени

Современ италијански јазик
2
Морфологија на
италијанскиот јазик 2
Современ италијански јазик
4
Синтакса на италијанскиот
јазик 1
Синтакса на италијанскиот
јазик 2
Италијанскиот романтизам
и книжевноста на 19 век
Италијанска поезија на 20от век
Современ италијански јазик
6
Лексикологија на
италијанскиот јазик
Италијанскиот роман на 20
век
Теорија на методика на
наставата по италијански
јазик и книжевност
Италијанската драма и
театар на 20 век
Преведување и толкување
од македонски на
италијански јазик
Преведување и толкување
од италијански на
македонски јазик
Современ италијански јазик
5
Современ италијански јазик
7
Современ италијански јазик
8
Италијанската книжевност
на хуманизмот и
ренесансата
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 4
Теорија на книжевност

Успех

Не се
јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Октомвриска сесија
Оддел/катедра: Италијански јазик и книжевност
Модул/насока:

6 7 8 9 10

3

0

2 0 1 0 0

3

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

4

0

3 0 0 0 0

3

6

75%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

3

0

0 1 0 0 0

1

7

33,3%

6

0

2 1 0 0 0

3

6,3

50%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

5

0

0 0 1 1 1

3

9

60%

5

0

2 0 0 1 1

4

7.75

80%

8

0

1 2 1 1 1

6

7,8

75%

3

0

1 1 1 0 0

3

7

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

4

0

3 0 0 0 0

3

6

75%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1
1
10

0
0
0

0 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0

1
1
1

10
8
8

100%
100%
100%

6.66 100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Катедра за турски јазик и книжевност

Просечна
оценка

Процент на
положени

Фонетика на современиот
турски јазик
Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 1
Современ турски јазик 1
Морфологија на
современиот турски јазик 1
Турски јазик 4
Лексикологија на
современиот турски јазик
Фонологија и правопис на
современиот турски јазик
Современ турски јазик 3
Османскотурски јазик
Турска култура и
цивилизација
Современ турски јазик 5
Современ турски јазик 7
Синтакса на современиот
турски јазик 1
Основи на лекторирањето
Турска книжевност 3
Нова турска книжевност
Турска книжевност 1
Книжевност за деца
Јужнословенски
книжевности во балкански
контекст
Вовед во општа лингвистика
Oпшта лингвистика
Германски јазик 1
Германски јазик 3
Современ македонски јазик
1
Современ македонски јазик
3
Современ македонски јазик
5
Теорија на книжевноста
Англиски јазик 1

2

1

1 0 0 0 0

1

6

100%

23

1

3 1 8 3 7

22

Вкупно
пријавени
Не се
јавиле

Предмет

Успех

Вкупно
положиле

Сесија: Февруарска сесија - прв термин
Оддел/катедра:Турски јазик и книжевност
Модул/насока:

20
9

2

0

0

0

6 7 8 9 10

0 2 6 3 9

20

0 0 0 0 2

2

1 4 2 0 2

8,45 95,6%

8.95 100%

9

7,77 100%
10

100%

4

1

1 0 0 0 2

3

8,6

2

1

0 1 0 0 0

1

7

50%

7.3

100%

7
19

0
0

0 0 2 2 3
6 5 4 0 2

7
17

9.25 100%
7,23 89,47%

0 1 3 0 15
0 1 0 4 6

19
11

9.5
9.4

13

0

3 4 5 1 0

16

3

0 4 7 1 1

19
11

0
0

75%

100%

0
1
0
0
1

0
3
3
1
1

1
15
10
9
15

9
8,1
8,6
8,1
8

100%
100%
100%
100%
100%

2

1

0 1 0 0 0

1

7

50%

2
2
6
1

0
0
0
0

2
1
3
1

2 6 6 1 4

2
2
6
1

19

6
7
7,66
6

100%
100%
100%
100%

7,94 100%

8

1

0 4 1 1 1

7

7,66 100%

3

1

0 0 2 0 0

2

2
1

0

0
0

0
1
1
0

1
2
3
1
4

7,9

0
0
0
0
1

0
0
0
0

0
5
1
5
5

13

100%
100%

1
15
10
9
16

19

0
4
3
2
4

13

0
0
0
0

0
0
2
0

0 2 0 0 0
0 0 0 0 1

2
1

8

7
10

100%

100%
100%

349

0 0 2 2 1

8
1
1
2
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

350

4
1
0
0
0

2
0
0
2
0

8,8

100%

8
1
1
2
1

8,87
9
8
10
6

100%
100%
100%
100%
100%

7

100%

0

1 0 1 0 0

2

11

0

5 4 1 0 1

11

6,9

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

7

3

2 0 0 0 2

4

8

100%

4

0

1

0

0
0
0

0 0 0 1 2
0 0 1 0 0

0 1 2 1 0

3
1

4

9,6
8
8

100%

0 0 0 1 0

1

9

100%

0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
1 0 1 0 0

Не се јавиле

2

1

2
3
1

2

0
0
0

0

Успех

6 7 8 9 10
0 1 0 0 0

0 0 0 0 2
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0

0 0 0 1 1

100%
100%

1
0
2

8
/
7

100%
0%
100%

Процент на
положени

1
1
2

0
0

Просечна
оценка

3
1

Вкупно
пријавени

Синтакса на современиот
турски јазик 1
Современ турски јазик 1
Современ турски јазик 3
Современ турски јазик 7
Фонетика на современиот
турски јазик

1
0
1
0
0

5

2

Сесија: Априлска сесија
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:
Предмет

1
0
0
0
0

Процент на
положени

0

5

Просечна
оценка

6 7 8 9 10

Вкупно
положиле

Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 2
Современ турски јазик 1
Современ турски јазик 3
Современ турски јазик 4
Современ турски јазик 7
Теорија на методика
Морфологија на
современиот турски јазик 1
Турска култура и
цивилизација
Теорија на преведување и
толкување
Лексикологија на
современиот турски јазик
Нова турска книжевност
Турска книжевност 1
Современ македонски јазик
1
Современ македонски јазик
5
Англиски јазик 1
Англиски јазик 3
Oпшта лингвистика

Успех

Не се
јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Февруарска сесија - втор термин
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:

Вкупно
положиле

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

1

7

100%

2
3
1

2

10
9
7

9,5

100%
100%
100%

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

2

0 0 1 0 1

2

9

50%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

1

1

0

1

0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 2
Турска народна книжевност
Османскотурски јазик
Современ турски јазик 2
Лексикологија на
современиот турски јазик
Морфологија на
современиот турски јазик 2
Турска книжевност 2
Современ турски јазик 3
Современ турски јазик 4
Јужнословенски
книжевности во балкански
контекст
Современ турски јазик 6
Современ турски јазик 8
Теорија на методика
Синтакса на современиот
турски јазик 2
Техники на превод
Контрастивна анализа на
турскиот и македонскиот
јазик
Вовед во општа лингвистика
Турска книжевност 4
Нова турска книжевност
Современ македонски јазик
2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска сесија - прв термин
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:

13

0

18
8
13

3
0
0

Успех

6 7 8 9 10
0 0 2 3 5

1

10

100%

1

9

100%

Процент на
положени

1

Просечна
оценка

1

Вкупно
положиле

Фонологија и правопис на
современиот турски јазик
Лексикологија на
современиот турски јазик
Турска култура и
цивилизација
Турска книжевност
Современ македонски јазик
5
Руски јазик 1

0

10

5 1 5 2 2
2 3 2 0 1
0 0 0 4 8

15
8
12
5

1

0

0 0 0 1 0

7

0

1 1 3 0 0

1

7
2
11

0
0
0

1 0 5 1 0
1 0 0 1 0
0 0 2 5 4

7
2
11

1

1

0 0 0 0 0

0

13
13
12

0
0
0

0 0 0 3 10
2 1 2 2 6
0 4 4 2 2

13
13
12

11

0

0 0 6 0 1

/

0%

8,45 84,6%
7,6 100%
7,4 100%
9,6 92,3%
9

100%

7,4

71,4%

/

0%

7,8 100%
7.5 100%
9.18 100%

9.7 100%
8.69 100%
8.16 100%

7

8,28 63,6%
8,5

100%

100%

2

0

0 1 0 0 1

2

2

0

0 0 1 1 0

2

8,5

4
7
9

0
0
0

1 0 0 0 0
1 1 0 5 0
0 1 0 3 5

1
7
9

6
25%
8,28 100%
9,3 100%

15

0

0 4 6 1 4

15

9

100%
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6

0

0 3 1 2 0

6

7,8

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

0
1
6
0
2
0

Современ турски јазик 2
Современ турски јазик 6
Современ турски јазик 8
Современ турски јазик 4
Теорија на методика
Морфологија на
современиот турски јазик 2
Јужнословенски
книжевности во балкански
контекст
Синтакса на современиот
турски јазик 2
Турски јазик 2
Фонологија и правопис на
современиот турски јазик
Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 2
Лексикологија на
современиот турски јазик
Турска народна книжевност
Османскотурски јазик
Нова турска книжевност
Турска книжевност 4
Турска книжевност 2
Вовед во општа лингвистика
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
Современ македонски јазик
2

352

11
3
1
1
3

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска сесија - втор термин
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0

1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1

Успех

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

6
1
1
0
0

8
6
6.75
10
7,25
9,5

100%
100%
80%
100%
100%
100%

4
2
0
1
2

11
3
1
1
3

8,54
9.6
9
10
9
8,1

100%
100%
100%
100%
100%

100%

7

50%

6 7 8 9 10
0
0
0
0
0

1
1
8
1
4
2

Процент на
положени

0
0
0
0
0
0

Просечна
оценка

1
1
10
1
4
2

Вкупно
положиле

Современ македонски јазик
4
Современ македонски јазик
5
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 1 УГД
Шпански јазик 1- УГД
Германски јазик 1 УГД
Германски јазик 2

8

0

1 1 3 2 1

2

1

0 1 0 0 0

1

9

0

0 1 3 1 1

8

1

8

2

0

0

0 0 0 1 0

1

10

0

0 0 4 1 2

1

0

0 0 0 0 0

9
2
4
4
3
1
4
3
2
1

10

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0 0 0 2 0

2
0
0
0
0
0
2
3
0
1

2
1
2
2
0
0
0
0
0
0

1
0
2
1
1
0
0
0
0
0

2
0
0
1
1
0
2
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0 5 2 2 0

6,25 88,8%
9

100%

7

8,71

70%

0

/

0%

2

7
2
4
4
3
0
4
3
1
1

9

9

7,4
8,5
7,5
7,7
9
/
7.5
6
10
6

7,66

100%

100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
50%
100%
90%

4
2

0
0

0 1 0 0 1

3 1 0 0 0
0 0 0 0 0

6 7 8 9 10

0

0 0 0 0 0

3

3

1

1

0

0

0

0 0 1 1 1

1 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0

/

0%

4
0

3

1

1

6,25 100%
/
0%

9

6

0%

9

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0

Не се јавиле

1

0

1

1

1

0

0

0

Успех

6 7 8 9 10
0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

1 0 0 0 0

0 0 1 0 0

1
0
1

8
/
6

100%
0%
100%

1

8

100%

1

1

1

8

6

0%

0 0 0 1 0

1

9

3

0

0 0 0 0 0

0

/

0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0

1
0
1

100%

100%

0
0
0
0

100%

8

2
1
1
1

50%

Процент на
положени

1

0
0
0

100%

100%

0 0 0 1 0

1
1
1

100%

8

0

Вкупно
пријавени

Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 2
Современ турски јазик 3
Морфологија на
современиот турски јазик 2
Турска книжевност 2
Синтакса на современиот
турски јазик 1
Синтакса на современиот
турски јазик 2
Турска народна книжевност
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 2

100%

2

Сесија: Септемвриска дополнителна сесија
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:
Предмет

2

Просечна
оценка

Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 2
Современ турски јазик 3
Морфологија на
современиот турски јазик 2
Турска книжевност 2
Синтакса на современиот
турски јазик 1
Синтакса на современиот
турски јазик 2
Турска народна книжевност
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 2

Успех

Не се
јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска сесија
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:

8,5

Процент на
положени

0

Просечна
оценка

2

Вкупно
положиле

Современ македонски јазик
4
Германски јазик 1 УГД
Руски јазик 1 УГД

Вкупно
положиле

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

8
/
6

50%

100%
0%
100%
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Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
положени

Фонетика и фонологија на
современиот турски јазик 2
Современ турски јазик 2
Современ турски јазик 6
Синтакса на современиот
турски јазик 2
Современ турски јазик 6
Лексикологија на
современиот турски јазик
Турска книжевност 4
Германски јазик 2

Не се јавиле

Предмет

Успех

Вкупно
пријавени

Сесија: Октомвриска сесија
Оддел/катедра: Турски јазик и книжевност
Модул/насока:

3

2

0 0 0 0 1

1

10

33,3%

4

0

0 1 2 0 1

4

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

6 7 8 9 10

0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0

1
1

7
8

100%
100%

8,25 100%

1
1

8

100%

6
7

100%
100%

7

1
1

100%

Катедра за германски јазик и книжевност

354

11

0

8

9 10

3 2 0 1 2

Просечна
оценка

6 7

Вкупно
положиле

Успех

Процент на
положени

Современ германски јазик 1
Фонологија и правопис на
германскиот јазик
Морфологија на
германскиот јазик 1
Лексикологија на германски
јазик
Германска култура и
цивилизација
Современ германски јазик 7
Современ германски јазик 3
Фонетика на германскиот
јазик
Германска книжевност од
предмартовска револуција
до реализам
Современ германски јазик 4
Современ германски јазик 5
Современ германски јазик 6

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Февруарска сесија - прв термин
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

8

7.6 72.73%

1

1

0 0 0 0 0

0

7

0

4 1 0 0 0

5

6.2 71,43%

4

1

0 2 1 0 0

3

7.33

75%

23

0

0 0 4 14 5

23

8,4

100%

1 1 3 4

9

8,1

90%

9

100%

9
7

0
1

0 0 4 3 2
1 3 1 0 1

19

0

0 0 3 13 3

19

1
18
2

0
2
0

0 0 0 0 0
2 5 4 3 2
0 1 0 0 1

0
16
2

10

1

9
6

/

0%

8.77 100%
7.5 100%

/
0%
7.87 100%
8.5 100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Епохи на германскојазична
поезија
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик 1
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик 2
Германски јазик 7
(лекторска настава)
Германски јазик 8
(лекторска настава)
Германски јазик 3
(лекторска настава)
Граматика на германскиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса)
Синтакса на германскиот
јазик 1
Синтакса на германскиот
јазик 2
Драмата на германското
јазично тло
Методика на наставата по
германски јазик
Методика на наставата
по германски јазик и
книжевност 2 (пракса)
Германски деловен јазик
Терминологија
Граматика на германски
јазик 4 (фонетика)
Граматика на германскиот
јазик 3 (фонетика)
Граматика на германски
јазик 5 (лексикологија)
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик 4
Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик 3
Теорија на преведување и
толкување
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик 3

16

0

0 1 4 10 1

16

2

0

2 0 0 0 0

2

3

0

1 1 0 1 0

3

7,33 100%

18

1

0 5 5 4 3

17

8.3

100%

5

0

0 3 1 0 1

5

7.8

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

6

3

2 1 0 0 0

3

6,3

100%

7

2

5 0 0 0 0

5

6

100%

10

3

1 4 2 0 0

7

1

1

0 0 0 0 0

0

0

0%

4

0

0 0 3 0 1

4

8,5

100%

4

1

0 1 2 0 0

3

7.66 100%

2

0

0 2 0 0 0

2

7

100%

2
2

1
0

0 0 0 0 1
1 1 0 0 0

1
2

10
6.5
6

100%
100%

100 %

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

1 1 0 0 0

2

6.5

100%

2

1

0 0 1 0 0

1

8

50%

4

0

1 1 0 0 2

4

2

1

0 0 1 0 0

1

1

0

1 0 0 0 0

1

8.68 100%
6

100%

7,14 100%

8,25 100%
8

50%
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Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик 4
Германски современ роман
Роман и расказ на 20 век
Томас Ман и Хајнрих Ман
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 1
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 2
Oпшта лингвистика
Современ македонски јазик
1
Современ македонски јазик
3
Современ македонски јазик
7
Современ македонски јазик
8
Англиски јазик 1
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
Шпански јазик 1
Шпански јазик 5
Руски јазик 3
Руски јазик 5

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

1
16
4

1
1
0

0 0 0 0 0
0 0 7 4 4
0 0 4 0 0

0
15
4

/
8,8
8

0%
100%
100%

2

1

0 1 0 0 0

1

7

100%

2

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

0 0 1 0 1

2
7

9

9,5

100%

5

0

0 0 1 2 2

5

9,2

100%

4

0

0 0 1 1 2

4

9,25 100%

4

0

0 0 0 0 4

4

8

34
1
1
4
1
2
1

1

0
0
0
0
0
1
0

0 0 1 1 5

4
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0

9
0
0
1
0
1
0

13
1
1
3
1
0
1

10

100%

100%

34
1
1
4
1
1
1

8.6
10
10
9.75
10
9
10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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20
8
2

Процент на
положени

1

Просечна
оценка

15
1

Успех

Вкупно
положиле

Современ германски јазик 1
Роман и расказ на 20 век
Германска култура и
цивилизација
Современ германски јазик 3
Современ германски јазик 7
Епохи на германскојазична
поезија

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Февруарска сесија - втор термин
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

0
0

4 6 1 1 0
0 0 1 0 0

12
1

6.9
8

80%
100%

1
1

7 4 3 3 1
0 5 1 1 0

18
7

7.5 94.73%
7.4 100%

0

0

6 7 8 9 10

0 0 0 1 0

0 0 0 0 2

1

2

9

10

100%

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Контрастивна анализа
на германскиот и
македонскиот јазик 1
Германски јазик 4
(лекторска настава)
Германски јазик 8
(лекторска настава)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса)
Методика на наставата
по германски јазик и
книжевност 1 (пракса)
Германски деловен јазик
Историја на германскиот
јазик 1
Граматика на германски
јазик 6 (лексикологија)
Граматика на германски
јазик 5 (лексикологија)
Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик 3
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на преведување и
толкување 2
Германски јазик 5
(лекторска настава)
Германски јазик 6
(лекторска настава)
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик 3
Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик 4
Лексикологија на германски
јазик
Синтакса на германски
јазик 1
Граматика на германскиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса
Теорија на книжевноста
Современ македонски јазик
3
Современ македонски јазик
5

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

2

1

0 1 0 0 0

1

7

50%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

2

2

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

2

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 2 0 0 0

2

7

100%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

2

1

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

0 2 0 0 0

2

7

100%

11

0

0 5 4 2 0

11

7,7

100%

3

0

1 2 0 0 0

3

6,66 100%

5

2

1 2 0 0 0

3

6,66 100%

6

0

0 0 0 0 6

2
2

1
0

0 0 0 1 0
0 0 0 1 1

1
6

9

10

100%

2

9.5

100%

100%
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Англиски јазик 1
Англиски јазик 3
Шпански јазик 1
Руски јазик 1
Руски јазик 3
Руски јазик 5
Руски јазик 6

6
3
2
1
3
1
1

0
0
1
0
1
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
1
0
0

1
0
0
0
1
0
0

1
2
1
1
0
1
1

6
3
1
1
2
1
1

8.1
9.33
10
10
8.5
10
10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Сесија: Априлска сесија
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

358

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
положени

Морфологија на
германскиот јазик 1
Морфологија на
германскиот јазик 2
Современ германски јазик 3
Современ германски јазик 4
Фонологија и правопис на
германскиот јазик
Современ германски јазик 7
Контрастивна анализа
на германскиот и
македонскиот јазик 2
Германски јазик 8
(лекторска настава)
Граматика на германскиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса)
Синтакса на германскиот
јазик 1
Синтакса на германскиот
јазик 2
Терминологија
Германски деловен јазик
Граматика на германски
јазик 5 (лексикологија)
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик 4
Теорија на преведување и
толкување
Германски јазик 4
(лекторска настава)

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

2

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

4

0

0 1 0 0 0

1

7

25%

2
1

1

0
0

0

6 7 8 9 10

0 0 1 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1
0

8
/

50%
0%

0

/

0%

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

5

0

2 2 1 0 0

5

6,8

100%

4

0

3 1 0 0 0

4

6,25 100%

2

0

1 0 1 0 0

2

7

100%

2
1

2
1

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0
0

/
/

0%
0%

3

3

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

1 0 0 0 0

1

6

100%

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

1

0 0 0 0 0

0

/

0%

1
1

0
0

0 0 0 0 0
1 0 0 0 0

0
1

/
6

0%
100%

Процент на
положени

Руски јазик 3

1
0

0

Просечна
оценка

Германски јазик 5
(лекторска настава)
Германски јазик 6
(лекторска настава)
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик 3
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 1
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 2
Шпански јазик 1
Руски јазик 1 (УГД)

Вкупно
положиле

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

Сесија: Јунска сесија – прв термин
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:
Не се јавиле

Современ германски јазик 2
Морфологија на
германскиот јазик 1
Морфологија на
германскиот јазик 2
Германска книжевност 1 и
германска цивилизација
Современ германски јазик 4
Фонологија и правопис на
германскиот јазик
Германска книжевност од
предмартовска револуција
до реализам
Модерна германска
книжевност
Современ германски јазик 5
Современ германски јазик 6
Современ германски јазик 8
Томас Ман и Хајнрих Ман
Теорија на методика на
наставата по германски
јазик и книжевност

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

16

0

8 0 3 2 1

14

7.14 87.5%
6,3

100%

6

0

1 3 2 0 0

6

7,1

100%

19

0

0 0 7 10 2

19

8,7

100%

6

0

0 0 2 4 0

6

8,6

100%

3

10

0

0

6 7 8 9 10

2 1 0 0 0

2 3 2 1 1

3

9

7.5

90%

2

0

0 0 0 2 0

2

9

100%

15

0

0 0 0 11 4

15

1
6
9
17

9,3

8
9
8.67
9,23

100%

3

0

2 0 0 1 0

3

7

100%

1
6
10
17

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
1
1

1
1
3
3

0
4
3
4

0
1
2
9

100%
100%
100%
100%
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Теорија на методика на
наставата по германски
јазик и книжевност 2
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик 2
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик
Германски јазик 4
(лекторска настава)
Германски јазик 8
(лекторска настава)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса)
Синтакса на германски јазик
1
Синтакса на германски јазик
2
Драмата на германското
јазично тло
Методика на наставата
по германски јазик и
книжевност 2 (пракса)
Терминологија
Фонетика на германскиот
јазик
Граматика на германски
јазик 5 (лексикологија)
Граматика на германски
јазик 6 (лексикологија)
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик 4
Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик 4
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик
Германски јазик 6
(лекторска настава)
Теорија на преведување и
толкување
Епохи на германскојазична
поезија
Роман и расказ на 20 век
Методика на наставата по
германска книжевност

360

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

4

0

0 0 4 0 0

4

8

100%

2

0

0 0 1 0 0

1

8

50%

2

0

0 0 0 1 1

2

9.5

100%

3

0

1 1 0 0 0

2

6,5

66,6%

3

0

1 0 0 0 0

1

6

33,3%

2

0

0 0 0 0 0

0

0

0%

6

0

0 0 2 2 2

6

9

100%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

7

0

2 2 2 0 1

7

1

0

1 0 0 0 0

1

1

0

1 0 0 0 0

1

1

1

7,42 100%
6

100%

1

6

100%

0 0 0 0 0

0

/

0%

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

5

0

3 0 0 2 0

5

7,2

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

0 0 2 0 0

2

8

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Вовед во општа лингвистика
Француски јазик 1 УГД
Современ македонски јазик
2
Современ македонски јазик
8
Современ македонски јазик
4
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
Англиски јазик 6
Шпански јазик 1 УГД
Шпански јазик 2
Шпански јазик 3
Шпански јазик 6
Руски јазик 4

10
2

0
0

1 0 1 3 4
0 0 1 1 0

9
2

9
8,5

90%
100%

2

0

0 0 0 0 2

2

10

100%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

5

3
20
1
2
3
4
1
1
2

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 3 2

1
1
0
0
1
0
1
0
0

0
4
0
0
0
0
0
0
0

1
4
0
0
0
1
0
0
0

0
5
0
0
0
2
0
0
1

1
6
1
1
0
1
0
1
1

5

9,4

100%

3
20
1
1
1
4
1
1
2

8
8.55
10
10
6
9
6
10
9,5

100%
100%
100%
50%
33.3%
100%
100%
100%
100%

Просечна
оценка

Процент на
положени

Успех

Вкупно
положиле

Современ германски јазик 1
Морфологија на
германскиот јазик 1
Морфологија на
германскиот јазик 2
Модерна германска
книжевност
Томас Ман и ХајнрихМан
Современ германски јазик 2
Современ германски јазик 3
Фонетика на германски
јазик
Современ германски јазик 4
Современ германски јазик 5
Современ германски јазик 6
Современ германски јазик 8
Епохи на германскојазична
поезија
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик
Германски јазик 4
(лекторска настава)

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

0 1 0 0 0

1

7

50%

6

0

0 0 1 1 0

2

8,5

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: Јунска сесија – втор термин
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

1
1

4
3
2

0

0
0
0

6 7 8 9 10

0 0 0 0 0

0 1 3 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 0 0
1
0
1
1

0%

4
2
0

6,25 100%
8.5 66.67%
/
0%

0
0
0
0

2
0
0
0

0
0
0
0

6
1
3
3

7.3
8
8
7.6

54.5%
100%
50%
100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

0

2
1
1
0

/

11
1
6
3
1

1
0
1
2

0

0 0 0 0 1

1

10

100%
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Германски јазик 5
(лекторска настава)
Синтакса на германскиот
јазик 2
Методика на наставата по
германска книжевност
Методика на наставата
по германски јазик и
книжевност 1 (пракса)
Терминологија
Специјален курс по
методика 1 (работа со
текстови во наставата по
германски јазик)
Граматика на германски
јазик 6 (лексикологија)
Лексикологија на германски
јазик
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик
Германски јазик 8
(лекторска настава)
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност
Вовед во општа лингвистика
Германски јазик 1 УГД
Современ македонски јазик
2
Современ македонски јазик
3
Современ македонски јазик
4
Современ македонски јазик
6
Современ македонски јазик
8
Англиски јазик 1 УГД
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
Шпански јазик 1 УГД
Шпански јазик 1
Шпански јазик 2
Шпански јазик 4
Руски јазик 1 УГД
Руски јазик 2
Руски јазик 6

362

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

15

0

4 4 4 0 0

12

7

80%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

2

0

1 0 1 0 0

2

7

100%

3
1

3

0
0

0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

0
1

/
10
9

0%
100%

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

0 0 0 0 2

2

10

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1
2
2
9
1
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 1 0 2

0
0
0
3
0
0
1
1
0
0

0
1
0
2
0
2
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
2
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

3

1
2
2
8
1
2
1
1
0
1

10
8.5
9.5
7,25
8
7
6
6
5
10

100%
100%
100%
88.9%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
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0 0 0 0 0

Процент на
положени

0

6 7 8 9 10

Просечна
оценка

1

Успех

Вкупно
положиле

Морфологија на
германскиот јазик 2
Томас Ман и Хајнрих Ман
Германски јазик и
книжевност 1 и германска
цивилизација
Современ германски јазик 2
Современ германски јазик 3
Фонологија и правопис на
германскиот јазик
Современ германски јазик 4
Современ германски јазик 6
Современ германски јазик 8
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик
Германски јазик 5
(лекторска настава)
Германски јазик 6
(лекторска настава)
Синтакса на германски јазик
1
Синтакса на германски јазик
2
Граматика на германскиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса)
Специјален курс по
методика 2 (работа со
текстови во наставата по
германски јазик)
Лексикологија на германски
јазик
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик
Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска сесија
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

0

/

0%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

0 2 0 0 0

2

7

100%

4
1

2
0

1 1 0 0 0
1 0 0 0 0

2
1

6.5
6

50%
100%

3
3
1

1
0
0

0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
1 0 0 0 0

1
2
1

7
6.5
6

33.3%
66.6%
100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

6

0

5 1 0 0 0

6

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

6,16 100%
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Теорија на преведување и
толкување
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 2
Англиски јазик 2
Шпански јазик 1 УГД

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

3
3

0
0

0 0 1 0 2
0 0 0 0 1

3
1

9.33 100%
10 33.3%
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0 1 0 0 0

Процент на
положени

1

6 7 8 9 10

Просечна
оценка

3

Успех

Вкупно
положиле

Морфологија на
германскиот јазик 2
Томас Ман и Хајнрих Ман
Германски јазик и
книжевност 1 и германска
цивилизација
Современ германски јазик 2
Современ германски јазик 3
Фонологија и правопис на
германскиот јазик
Современ германски јазик 4
Современ германски јазик 6
Современ германски јазик 8
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик
Германски јазик 5
(лекторска настава)
Германски јазик 6
(лекторска настава)
Синтакса на германски јазик
1
Синтакса на германски јазик
2
Граматика на германскиот
јазик 7 (синтакса)
Граматика на германскиот
јазик 8 (синтакса)

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска дополнителна сесија
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

1

7

33.3%

/

0%

1

0

0 0 0 0 0

0

1

0

0 0 0 0 0

0

6
1

0
0

5 1 0 0 0
1 0 0 0 0

6
1

/

0%

6,16 100%
6
100%

1

0

0 0 0 0 0

0
1
0
1

7
/
7

33.3%
0%
33.3%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

3
1
3

1
0
1

0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0

/

0%
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Специјален курс по
методика 2 (работа со
текстови во наставата по
германски јазик)
Лексикологија на германски
јазик
Преведување и толкување
од германски на македонски
јазик
Преведување и толкување
од македонски на германски
јазик
Теорија на преведување и
толкување
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 2
Англиски јазик 2
Шпански јазик 1 УГД

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 0 1 0

1

9

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

1

0

0 0 0 0 1

1

10

100%

1

0

0 1 0 0 0

1

7

100%

3

0

0 0 0 0 1

1

10

33.3%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

3
3

0
0

0 0 1 0 2
0 0 0 0 1

3
1

9.33 100%
10 33.3%

2
3

5

0

0
0

0

2 2 0 1 0

0 2 0 0 0
2 1 0 0 0

0 0 3 1 0

Процент на
положени

5

6 7 8 9 10

Просечна
оценка

Морфологија на
германскиот јазик 2
Современ германски јазик 2
Современ германски јазик 3
Фонологија и правопис на
германскиот јазик
Современ германски јазик 4
Современ германски јазик 6
Современ германски јазик 8
Контрастивна анализа на
германскиот и македонскиот
јазик
Синтакса на германски јазик
2
Методика на наставата по
германски јазик

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени
Не се
јавиле

Сесија: Октомвриска сесија
Оддел/катедра: Германски јазик и книжевност
Модул/насока:

5

7

100%

2
3

4

7
6.3

100%
100%

8,25 100%

10
6
1

0
1
0

7 1 1 0 0
0 3 1 0 1
0 0 0 1 0

9
5
1

6.33 90%
7.8 100%
9
100%

2

0

1 0 0 0 0

1

6

50%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%
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Методика на наставата
по германски јазик и
книжевност 1 (пракса)
Лексикологија на германски
јазик
Лексикологија
Вовед во преведување и
толкување
Германски јазик 6
(лекторска настава)
Германски јазик 7
(лекторска настава)
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност
Теорија на методиката на
наставата по германски
јазик и книжевност 2
Вовед во општа лингвистика
Француски јазик 1 УГД
Француски јазик 2
Англиски јазик 2
Англиски јазик 4
Руски јазик 2

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

1

Шпански јазик 2
Шпански јазик 1 УГД

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

2

0

2 0 0 0 0

2

6

100%

2

1

1 0 0 0 0

1

6

100%

1

0

0 0 1 0 0

1

8

100%

3

0

1 1 1 0 0

3

7

100%

1

0

0 0 0 0 0

0

/

0%

5
1
1
4
1

0
0
0
0
0

1
0
1
0
0

0
0
0
2
1

4
1
1
3
1

1
2

0
0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0
0

0

2
1
0
1
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0 0 1 0 0

1

7.25 80%
7
100%
6
100%
9
75%
10 100%
8

100%

/
/

0%
0%

5. Техничка опременост
5.1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет

Р.
бр.
1
2

Вид на опрема
Лаптоп

Видео бим / проектори

Количина
3

6. Просторни услови
- Реновирање, адаптација и санација на просториите
- Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма
За изведување на наставата по студиските програми во
потполност се обезбедени инфраструктурните параметри, просторни,
техничко-технолошки, лабораториски и други ресурси кои се неопходни
за реализација на наставата. Наставата се изведуваше во училници.
Филолошкиот факултет располага со целосно опремен наставен простор.
Ќе се користат лиценцирани софтвери, мултимедијални презентации
и други современи алатки, кои се расположливи во соодветен број за
одвивање на наставата.
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Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската
програма
За реализација на студиската програма се користеа просториите на
Кампус 4 п. Со оглед на тоа дека станува збор за простор кој е во
состав на веќе акредитирани високообразовни установи, потребните
стандарди за изација на наставата, што се однесува до просторот и о
премата,   во целост се задоволени. Анализата на просторот и опре
мата, покажува дека реализацијата на наставата нема неповолно
да влијае врз редовните активности на овие установи. Филолошкиот
факултет за изведување на наставата располага со простор од 3.500 м2
во кој има 1 амфитеатар, 10 предавални, една предавална за потребите
на ТЕМПУС проектот, библиотека, книжара, сала за состаноци и 19
канцеларии, што е многу повеќе од реалните моментални потреби.
ПРИЛОГ - РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЛНИ И КАНЦЕЛАРИИ ВО
КАМПУС 4
КАТ 1
Канцеларија 1 едно место
Канцеларија 2 четири места  
Канцеларија 3 четири места  
Канцеларија 4 три места  
Книжарница   
Студентски прашања четири места   
Канцеларија 7 две места  
Канцеларија 8 едно место  
Канцеларија 9 две места  
Амфитеатар 144 столчиња; 63 клупи  
Портирница   
Ходник
  
КАТ 2
Канцеларија 1 три места
Канцеларија 2 две места  
Канцеларија 3 две места  
Предавална 1 32 клупи; 56 столчиња
Предавална 2 76 клупи; 198 столчиња  
Предавална куклена предавална; 14 столчиња; 7 клупи
Предавална 3 22 клупи; 40 столчиња  
Предавална 4 28 клупи; 49 столчиња  
Предавална 5 25 клупи; 37 столчиња
Предавална 6 25 клупи; 48 столчиња  
Канцеларија 7 три места
Ходник   
КАТ 3  
Канцеларија 1 две места  
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Канцеларија 2 три места  
Библиотека   
Предавална (турска) 22 клупи; 51 столче   
Канцеларија две места  
Предавална 7 30 клупи; 47 столчиња  
Предавална 8 27 клупи; 45 столчиња
Предавална 9 25 клупи; 52 столчиња  
Предавална 10 23 клупи; 33 столчиња  
Ходник   
КАТ 4  
Канцеларија 1 едно место - продекан  
Канцеларија 2 едни место- продекан  
Канцеларија 3 две места  
Предавална 4   
Предавална 5 (компјутери) 20 столчиња  
Канцеларија 6 три места  
Канцеларија 8 декан секретарка  
Сала за состаноци 30 места   
Канцеларија 11 декан секретарка  
Канцеларија 15 четири места  
Канцеларија 17 четири места  
Канцеларија 19 три места
Предавална (ТЕМПУС) 10 клупи; 20 столчиња   
Ходник
7. Издавачка дејност на вработените на ФФ (зборници, книги)
„Англиско-македонски земјоделски речник”, Нина Даскаловска,
Просветно дело, Скопје, 2013.
– „Детаљот во Ана Каренина и Пиреј“ (книга), Луси Караниколова,
Феникс, Скопје, 2013.
– „Германско-македонски разговорник“ (рецензиран практикум по
предметот Германски јазик - Морфологија), Билјана Ивановска.
Е-библиотека на УГД-Штип. Универзитетски билтен бр. 96, 15
февруари, стр. 1-100, 2013.
– „Промоции” (научна книга), Ранко Младеноски, Академски печат,
Скопје, 2013.
прагматика.
Несогласување
во
усната
– „Меѓукултурна
комуникација: англиски и македонски” (книга), Марија Кусевска,
Академски печат ISBN 978-608-231-071-8, Скопје, 2012.
– “Makedonca-Türkçe Konuşma Kılavuzu 1, Makedon transkripsiyonu ile –
Mакедонскo-турски разговорник 1, со македонска транскрипција”
(1-292), Марија Леонтиќ, издавач: Марија Леонтиќ, 2013.
– „Основен турско-македонски речник – Temel Türkçe Makedonca
Sözlük” (1-213), Марија Леонтиќ, Нејат Селман, издавач: Марија
Леонтиќ, 2013.
–
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1. Научноистражувачка работа (проекти) (го пополнуваат носителите
на проектите)
Домашни/меѓународни проекти
2. Објавени трудови
Декан
Вон. проф.д-р Јованка Денкова
–

–
–

–
–

–
–
–

–

–

–

Објавени трудови
Denkova, Jovanka (2014) Списанија за деца и млади во Р.Македонија,
нивната интермедијалност со книжевноста за деца, нивната
сознајна, естетска, социјална и воспитна функција. Detinjstvo
(1/2014). pp. 105-113. ISSN 0350-5286
Denkova, Jovanka (2014) The travelogue as a literary genre in children`s
prose works “Pisma od Africa” by Vidoe Podgorec. Teacher, International
Јournal of Еducation, 6. pp. 21-27. ISSN 1857-8888
Denkova, Jovanka (2014) Racial, social, national, cultural, religious
and gender stereotypes in Macedonian literature for children, their
social context and their aesthetic function. Hikmet, Journal of Scientific
Reasearch, 12 (23). pp. 42-56. ISSN 1857-5935
Denkova, Jovanka (2013) Функциската шема во делото „Сказна за
Вилен“ од Глигор Поповски. Detinjstvo, 39 (3). pp. 32-40.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2013) Творештвото на Хусејин
Сулејман во контекст на целокупната турска книжевност за деца.
Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, УГД - Штип (3). pp.
217-221. ISSN 1857-7059
Denkova, Jovanka (2013) Фолклорната основа на „Сказна за Вилен“
од Глигор Поповски. Sovremenost (2). pp. 76-86. ISSN 0038-5972
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2013) Естетското доживување
во расказите за деца. Наше стварање (12). pp. 476-482. ISSN ISBN:
978-86-7746-367-0
Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2013) „Очерки Белграда“ од
Константин Петкович - автентично сведоштво за мешањето на
културите на Балканот. Yearbook of the Faculty of Philology 2012,
Goce Delcev University, 3 (3). pp. 197-201. ISSN 1857-7059
Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2013) Парабола за
самоодржувањето и опстанокот. In: VIII Симпозијума са
међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, 30-31 March 2012,
Sokobanja, Serbia.
Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2014) Ликот на роботот
во македонската научно-фантастична литература за деца.
In: Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 14 – Suvremena dječja
književnost 2, 13 April 2012, Osijek. Hrvatska.
Denkova, Jovanka (2014) Боите на детскиот свет низ поезијата
за деца. In: Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 15, april, 2013,
Osijek.
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–

–

–
–

–
–

–

Denkova, Jovanka (2014) About one segment of the Macedonian folklore
fantasy literature for children and youth. In: Naucno-strucna konferencija
“Metodicki dani” - Kompetencije vaspitaca za drustvo znanja, 25 May
2013, Kikinda.
Denkova, Jovanka (2013) Расни, социјални, национални,
културни,религиозни и родови стереотипи во македонската
литература за деца, нивниот социјален контекст и нивната
естетска функција. In: Zmajeve decje igre, June 2013, Novi Sad,
Serbia.
Denkova, Jovanka (2013) Народната традиција во македонската
книжевност за деца. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, Свети
Николе, 19-20.04.2013, Sveti Nikole.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2013) Особености на
расказите за деца од првата повоена генерација турски писатели
во Република Македонија. In: Međunarodni znanstveni skup Zlatni
danci 14 – Suvremena dječja književnost 2, 12-13 Apr 2012, Osijek,
Hrvatska.
Denkova, Jovanka (2013) На крилјата на сонот. In: Deveti simpozijum
sa megjunarodnim ucescem, Vaspitac u 21 veku, 29-30 March 2013,
Aleksinac-Sokobanja, Srbija.
Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2013) Митолошките елементи
во македонската научно-фантастична книжевност за деца и млади.
In: Научни скуп Књижевност за децу и њена улога у васпитању, 23
Nov 2012, Vranje, Serbia.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2013) Критичко-есеистички
осврт врз делата на Шукри Рамо. In: Конференција: Књижевност за
децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста,
23 Nov 2012, Врање, Србија.

II. Учество на конференции, собири, симпозиуми и објавени трудови
од тоа учество
1. Denkova, Jovanka, Deseti simpozijum sa megjunarodnim ucescem,
Vaspitac u 21 veku, 28-29 Mart 2014, Visoka škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača Aleksinac-Sokobanja, Srbija.
2. Denkova, Jovanka, Петта меѓународна научна конференција,
Меѓународен дијалог Исток -Запад, Свети Николе, 25-26 април,
Свети Николе.
3. Denkova, Jovanka, Međunarodni znanstveni skup ZLATNI DANCI 16 –
150 GODINA OD ROĐENJA JAGODE TRUHELKE, 10-11 april 2014,
Filozofski fakultet, Osijek
4. Denkova Jovanka, Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne
konferencije ‘’VASPITNO-OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI’’,
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača I trenera, 9. i
10. maj 2014, Subotica.
5. Денкова Јованка, Саветовање о књижевности за децу 57. Змајевих
дечјих игара, 5. и 6. јунi 2014, Нови Сад, Књижевност за децу и
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

интермедијалност, Међународни центар књижевности за децу
ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ.
Denkova Jovanka, Treća Međunarodnu interdisciplinarnu naučno-stručnu
konferenciju „Metodički dani 2014“ na temu „Kompetencije vaspitača za
društvo znanja“, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
u Kikindi, Srbija, 24 maj 2014.
Денкова Јованка, Научни скуп из књижевности за децу са аспекта
науке о књижевности, лингвистике и методике наставе језика и
књижевности, Књижевност за децу у науци и настави, Факултет
педагошких наука, Јагодина, 25-26 април 2014.
Denkova Jovanka, Konferencija Balkan u savremenoj
putopisnoj književnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore,
Nikšić, 19.-21. jun 2014.
Denkova Jovanka, IX меѓународна балканска конференција за
образование и наука под наслов „Мултикултурализмот и иновативните
пристапи во образованието“, Едрене, Турција, 16-18 октомври 2014.
Denkova Jovanka, Druga međunarodna znanstvenu konferencija iz
oblasti književnosti i jezika, Traumatična iskustva drugog/e u Andrićevom
tekstu, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, 8-9 noemvri 2014.
Денкова Јованка, Трета меѓународна научна конференција, „Знаењето
– капитал на иднината“, Банско, Бугарија, 25-28 ноември 2014.
Продекан
Вон. проф.д-р Билјана Ивановска
Стреозвска Ј., Ивановска Б.: Современи тенденции во лингвистиката
на стручните јазици. Во: „Хоризонти“, меѓународно научно списание,
Серија А, год. 9, број 9, април 2013.
Ivanovska B.,: “Bildlinguistik als neue wissenschaftliche Disziplinihre Entwicklungstendenzen und Perspektiven” Die Sprache im Bild,
Das Bild in der Sprache. V. Jahreskonferenz des Sudosteuropaeischen
Germanistenverband, Tirana-16-18 November 2012.
Ивановска, Б. (2013). Практични идеи за предавање (начини како да
се добие „feedback“ – повратна информација од студентите). Годишен
зборник на Филолошкиот факултет, Универзитет Гоце Делчев,
Штип. http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/issue/view/50
Даскаловска, Н. и Ивановска, Б. (2013). Лексичка компетенција.
Годишен зборник на Филолошкиот факултет, Универзитет Гоце
Делчев, Штип. http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/issue/view/50
Ивановска, Б. и Даскаловска, Н. (2013). Персонализацијата во
наставата по странски јазици не е само наука, туку и уметност.
Годишен зборник на Филолошкиот факултет, Универзитет Гоце
Делчев, Штип. http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/issue/view/50
Ивановска, Б. и Даскаловска, Н. (2013). Модалните честички во
германскиот јазик и нивните преводни еквиваленти во македонскиот
јазик. Годишен зборник на Филолошкиот факултет, Универзитет
Гоце Делчев, Штип. http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/issue/view/50
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7. „Синтаксичката струклтура на глаголите со признакот
„емоционалност“ во германскиот и во македонскиот јазик“. Б.
Ивановска, Ј. Стрезовска. Во: Годишен зборник на Филолошки
факултет, 2013. (линк: http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/issue/
current)
8. „Граматичката категорија број кај именките во германскиот и во
македонскиот јазик“. Во: „Македонскиот јазик како средтсво за
комуникација и како израз на културата. Зборник на трудови 10-11
мај 2012/13., стр. 179-187. (во угд-репозиториум)
9. Ivanovska B.:”Das semantische Merkmal Emotionalitaet der Sprache als
Modell der inhaltlichen Вeschreibung des Sprachsystems” In: GermanoMakedоnika I/2013. (во угд-репозиториум, потврда )
10. Германско-македонски разговорник, -скрипта,
Б. Ивановска. Во: е-библиотека, УГД, Штип (https://e-lib.ugd.edu.
mk/naslovna.php)
11. B. Ivanovska , N. Daskalovska: The I perspective and the indivual’s inner
world reflected in emotional vocabulary. In: Knowledge. International
journal Scientific and applicative papers V 1-2. ISSN 1857-923X. 664668.
12. B. Ivanovska. E-учебник: „Handbuch der deutschen Grammatik“. Ебиблиотека на УГД. Линк: https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php.
13. B. Ivanovska. „The education system in R Macedonian – is (was) there
bilingualism in it?“ In: Scientific bulletin Education Sciences Series, 2,
2013, pp.46-60.
14. B. Ivanovska. “A contrastive analysis on the meaning of saome german
adjectives compared to Macedonian”. In: The Journal of language for
specific purposes (JLSP).pp. 23-32.
II. Учество на меѓународни конференции
– 2nd International scientific conference: Кnowledge – capital of the future.
21-23 May, 2014, Охрид.
– работна средба, која се одржа од 5 до 7 Јули, 2014 година, на Batumu
Shota Rustaveli Rustaveli State University, Батуми-Грузија.
– работилница под наслов „Bildverstehen“, одржана на 16.04.2014 на
ФФ при УГД, Штип.
– 5 Меѓународна научна конференција, меѓународен дијалог: истокзапад, Славјански Универзитет, Свети Николе, Р. Македонија.
– „Osterreichstage“, Fortbildungsveranstaltunggen, 15-16 November,
2013г.
– 6 Конференцијата на германисти на југоисточна Европа, ПриштинаКосово, октомври, 2014.
Доц. д-р Ранко Младеноски
I. Објавени книги и учебни помагала
1. Теорија на поезијата (рецензирана скрипта), Универзитет
„Гоце Делчев“, Филолошки факултет, Штип, 2014 (објавена во
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е-библиотека на веб-страницата на УГД).
2. Деконструкција на ликот (научна книга), Македонска реч, Скопје,
2014.
3. Практикум по теорија на поезијата (рецензиран практикум),
Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет, Штип, 2014
(објавен во е-библиотека на веб-страницата на УГД).
II. Објавени трудови во книги, во списанија и во зборници
1. Успешен експеримент со кратката проза. Поговор во: Славчо
Ковилоски, Лоша тетка и други раскази, Академски печат, Скопје,
2013, стр. 65-70.
2. Александар III Македонски во македонската поезија од 21 век,
Современост, Скопје, год. 62, бр. 2, 2013, стр. 59-64.
3. Уделот на Георги Сталев во македонската книжевна
историографија, во: Зборник на трудови од научниот собир
„Творечкиот лик на Георги Сталев Поповски“ одржан на 19-20
мај 2011 година во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2013, стр. 181-189.
4. Александар Македонски како интеркултурен код во современиот
македонски роман, Спектар (меѓународно списание за литературна
наука), Институт за македонска литература, Скопје, год. XXXI, бр.
62, 2013, стр. 62-72.
5. Историските и книжевните заблуди за античкиот свет,
Книжевна академија (меѓународно научно списание), Македонија
презент, Скопје, бр. 5-7, 2013, стр. 76-88.
6. Односот на македонистите од 19 век кон античка Македонија,
Годишен зборник на Филолошкиот факултет – Штип, год. 4, Vol. IV,
2013, стр. 73-81.
7. Константин Кирил Филозоф во „Папокот на светот“
(коавторски труд од Толе Белчев и Ранко Младеноски), Зборник на
трудови од XL Меѓународна научна конференција на Меѓународниот
семинар за македонски јазик, литература и култура одржана во Охрид
на 29-30 јуни 2013 година, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, 2014, стр. 91-102.
Вон. проф. д-р Марија Леонтиќ
Книги:
1. Урал, Јалвач. (2014). Alacura Çayevi - Чајџилница Алаџура. Скопје:
АУТОПРИНТ (сликовница за деца)
2. Урал, Јалвач. (2014). Akıllı Minik ile Obur - Умната Миничка и
Лакомко. Скопје: АУТОПРИНТ (сликовница за деца)
3. Урал, Јалвач. (2014). Kulağımdaki Küçük Çan – Малото ѕвонче во
моето уво. Скопје: АУТОПРИНТ (илустрирана стихозбирка за деца)
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Статија во Зборник на УГД
Леонтиќ, Марија. (2013). Семантиката на турскиот суфикс -џи/чи /-CI/ (-cı, -ci -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во турскиот и во македонскиот
јазик. Годишен зборник на филолошкиот факултет при универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип, 4, 83-91; ISSN 1857-7059
Статии во меѓународни списанија:
Leontiç, Mariya. (2014). Nazım Hikmet’in Sevdiği Kadınlar. BAL - TAM
Türklük Bilgisi 20 - Prizren, 139-141; ISSN 1452-2179.
Статии во Зборник на трудови:
1. Леонтиќ, Марија. (2014). Модел на превод сконцентриран на
преведувачот. Зборник на трудови од Меѓународната конференција
за применета лингвистика: Практиката во јазикот, јазикот во
практиката, во организација на ФОН - Скопје, 7.6.2013, Скопје,
134-325.
2. Leontık, Marıja. (2014). Original and Translated Poetry as a Module for a
Dialogue Among Cultures. Knowledge – International Journal Scientific
and applicative papers 1-2. Institut of Knowledge Management – Skopje.
762-766; ISSN 1857-923X.
Учества на конференции:
1. Leontık, Marıja. (2014). Original and Translated Poetry as a Module for
a Dialogue Among Cultures – Оригиналната и препеаната поезија како
модул за дијалог меѓу културите. - Втора интернационална научностручна конференција под наслов „Knowledge-Capital of the Future
- Знаењето-капитал на иднината“, 21.5.2014, Охрид.
2. Леонтиќ, Марија. (2014). Преводот на книжевноста за деца и млади.
Четириесет и трета меѓународна средба на книжевни преведувачи
на тема „Преводот на книжевноста за деца и млади“, 25. 8. 2014,
Тетово.
Вон. проф. д-р Махмут Челик
Книги:
1. Џуричковиќ Милутин, Челик Махмут . (2014). Пуне Руке Радости,
(Антологија), Алфеуст арт, Београд 2014
2. Челик Махмут, „Турска книжевност за деца“ (електронска скрипта),
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, 2014
3. Челик Махмут, „Турска книжевност за деца“ (електронски
практикум), Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, 2014
Статија во Зборник на УГД
1. Челик Махмут, „Животното дело на Шукри Рамо’’, УГД. Годишен
зборник, Штип 2013.
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Статии во меѓународни списанија:
1. Mahmut Celik “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Türk Kimliği
Hakkında” Uluslararası hakemli ilmi araştırma dergisi HİKMET 2013/1,
Gostivar.
2. Mahmut Celik “Makedonya- İştip Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tarihçesi” Uluslararası hakemli ilmi araştırma dergisi HİKMET, 2013/2,
Gostivar.
3. Махмут И. Челик, „Представе о различитом у турским причама за
децу у Републици Македонији’’, Детињство часопис о књижевности
за децу, Нови Сад, 2013
4. Mahmut Celik “Makedonya’da Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Gelişimi” ,
HİKMET, 2014/1 ,Gostivar
5. Mahmut Celik „Makedonya Türkleri Tarafından Söylenen Düğün
Türküleri” BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi 2013, Prizren.
Статии во Зборник на трудови:
1. Јованка Денкова, Махмут Челик „Митолошките елементи во
македонската научна фантастика книжевност за деца и млади’’,
тематски зборник, Врање, 2013.
2. Махмут Челик, Јованка Денкова „Критичко – есистички осврт врз
делата на Шукру Рамо’’, тематски зборник, Учитељски факултет
-Врање, 2013.
3. Махмут Челик, Јованка Денкова „Естетското доживување во
расказите за деца’’, Зборник радова са Осмог Симпозјума „Васпитач
у 21 веку’’, Aлексинац 2013.
4. Јованка Денкова, Махмут Челик „Парабола за самоодржувањето
опстанокот’’ Зборник радова са осмог симпозјума „Васпитач у 21
Веку’’, Aлексинац 2013.
5. Махмут Челик, Јованка Денкова„Особености на расказите за
деца од првата повоена генерација турски писатели во Република
Македонија“, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa,
Zlatni Danci 15, Suvremena djecja knjizevnost, Filozofski fakultet Osijek
2014.
6. Јованка Денкова, Махмут Челик „Ликот на роботот во македонската
научно-фантастична литература за деца“, Zbornik radova s
međunarodnoga znanstvenoga skupa, Zlatni danci 15, suvremena djecja
knjizevnost, Filozofski fakultet Osijek 2014.
Учества на конференции:
1. Mahmut Celik, “9th International Balkan Education and Science Congress”
Trakya University Fakulty of Education, Edirne-Turkey 2014
Доц. д-р Светлана Јакимовска
1. Скрипта – Француски јазик
2. Светлана Јакимовска, Complex lexical units and their translation from
French into Macedonian and vice versa, Balkan Social Science Review,
June, 2014.
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3. Светлана Јакимовска, Традуктолошка анализа на стручен текст врз
пример: анализа на преводот на Уставот на Република Франција на
македонски јазик, Зборник на трудови од меѓународната конференција
– практиката во јазикот, јазикот во практиката, ФОН, 2014.
4. Светлана Јакимовска, Терминологијата како наука и терминолошката
работа, Годишен зборник на Филолошкиот факултет при УГД, 2014.
5. Светлана Јакимовска, Текстуална анализа на пресудите во Република
Македонија и во Република Франција, Годишен зборник на Правен
факултет при УГД, 2014.
6. Светлана Јакимовска, Морфосинтаксички особености на
француските правни текстови и нивно преведување на македонски
јазик, Меѓународно списание Македонски јазик, 2014.
7. Светлана Јакимовска, A Comparative Review of the False Friends
(Macedonian-Fench and Macedonian – German), International journal
IJSBAR
8. Меѓународниот научен собир „Јазични книжевни и културни
паралели“ по повод 55 години италијански студии на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (Parallelismi linguistici, letterari
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маркер. Меѓународно списание „Македонски јазик“, Институтот за
македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје.
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университет “Неофит Рилски” Благоевград, Факултет по педагогика,
22 ноември 2013 година, Благоевград, Р. Бугарија
Б. Петковска, С. Кирова, Д. Кузмановска, 2014, Проектот како
важен елемент во остварување на наставниот процес, Савремене
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на
Учитељским (педагошким) факултетима-тематски зборник, 1 (1),
Врање, Р. Србија, 06.12. 2013, pp. 322-327. ISSN 978-86-6301-011-6

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2013) Game as a
necessary technique for learning foreign languages. Filoloska istrazivanja
danas, Belgrade, Serbia, II. pp. 423-434.
Kirova, Snezana and Jovanov, Jane (2013) Преглед на потеклото на
имињата на деновите во неделата. Воспитание, Списание за образовна
теорија и практика, 8 (12)., ФОН, УГД, pp. 61-69. ISSN 1857/5331.
Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) Проблемы
использования информационно-компьютерных технологий как средств
в учебном процессе. Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири
(4). pp. 25-29. ISSN 2303-9744
6. Б. Петковска, С. Кирова, Д. Кузмановска (2014). Улогата на
наставникот во изучувањето на странските јазици, Современото
воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективизборник на трудови, 14 мај 2014, Штип, УДК: 37.091.3:81’243, стр.
66-68.
Д. Кузмановска, С. Кирова, Б. Петковска (2014) Наставникот
како главна нишка во забавување на процесот на заборавање кај
учениците. Современото воспитание и образование - состојби,
предизвици и перспективи- зборник на трудови, 14 мај 2014, Штип, УДК:
37.015.3:159.953 159.953.6-057.874, стр. 61-65.

378

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Kirova, Snezana (2014) Каков наставник всушност сакаме. Годишен
зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059.
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/799
7. Snezana Stavreva Veselinovskaa, Snezana Kirova, (2014), Application of
Innovative Models in Teaching Methods for Introduction to Nature and
Society and Students’ Success, International Journal of Sciences: Basic
and Applied Research (IJSBAR), ISSN 2307-4531 (Print & Online), pp.
58-80.
http://eprints.ugd.edu.mk/9988/2/Application%20of%20Innovative%20
models%20in%20Teaching%20Methods.pdf
8. Emilija Petrova Gjorgjevaa, Snezana Kirova (2014) Family Structure
and Behavior Disorders in Students in Primary Education in Macedonia,
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR),
ISSN 2307-4531 (Print & Online), pp 8-32.
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=ar
ticle&op=view&path%5B%5D=2466&path%5B%5D=1861
9. Snezana Stavreva Veselinovska, Snezana Kirova, (2014), Environmental
education and its objectives, 12th International conference “Lifelong
learning: continuous education for sustainable development” 30 May - 1
June 2014 St.-Petersburg.
Snezana Stavreva Veselinovska, Snezana Kirova, (2014), Examination
of students’ attitudes toward their participation in environmental activities in
schools (comparatively rural - urban environment), International Conference
“Education across Borders”, Florina 5-7 October 2012, pp. 766-774, SBN
978-618-81385-0-6
Лектор м-р Билјана Петковска
1. Б. Петковска, С. Кирова, Д. Кузмановска, 2013, Изучување на
странските јазици преку учење на далечина, „Професионална
подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа”
Посветена на 70-годишнината на проф. д-р Лиляна Тодорова,
Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград, Факултет
по педагогика, 22 ноември 2013 година, Благоевград, Р. Бугарија
2. Б. Петковска, С. Кирова, Д. Кузмановска, 2014, Проектот како
важен елемент во остварување на наставниот процес, Савремене
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на
Учитељским (педагошким) факултетима-тематски зборник, 1 (1),
Врање, Р. Србија, 06.12. 2013, pp. 322-327. ISSN 978-86-6301-011-6
3. Б. Петковска, С. Кирова, Д. Кузмановска (2014). Улогата на
наставникот во изучувањето на странските јазици, Современото
воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективизборник на трудови, 14 мај 2014, Штип, УДК: 37.091.3:81’243, стр.
66-68.
Д. Кузмановска, С. Кирова, Б. Петковска (2014) Наставникот
како главна нишка во забавување на процесот на заборавање кај
учениците. Современото воспитание и образование - состојби,

379

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

предизвици и перспективи- зборник на трудови, 14 мај 2014, Штип, УДК:
37.015.3:159.953 159.953.6-057.874, стр. 61-65.
Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Nicheva, Vesna
(2014) Успешен трансфер на поговорките и пословиците од еден во друг
јазик. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN
1857-7059
Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Arsova, Nada and
Nicheva, Vesna (2013) Учебникот како наставно средство и извор на
знаење. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8 (12).
pp. 39-43. ISSN 1857/5331
Асс. м-р Татјана Уланска
1. Ulanska T., Koceva V.(2013): ‘The profile of the future translator and
interpreter in the accession process of the republic of macedonia in the
european union’ Yearbook 2013, Faculty of Philology, Goce Delcev University – Stip
2. Ulanska, T. (2014): ‘The role of linguistic factors in translation’ World
Conference on Educational Sciences, Valetta, Malta, 2014
3. Уланска, Т., Кирова С. (2014): „ Дијалог како техника на учење
низ неколку приоди “ Научно – стручна трибина „Компетенциите
и професионалниот развој на учителот во 21 век“, Факултет за
Образовни Науки – УГД Штип
4. Уланска Т., Коцева Д. (2014): „Промените во општеството како
причина за семантичка екстензија во современиот македонски јазик“,
Втора меѓународна научна конференција „Влијанието на научно
– технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“ Институт Евро Балкан Скопје
Учество во научен проект:
Учесник во PARSEME акцијата во рамките на COST проектот
М-р Надица Маркоска
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за италијански јазик и книжевност Филолошки факултет „Блаже
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труд: La letteratura e le Nuove Tecnologie: un’esperienza di utilizzo di
strumento Web 2.0 nella didattica della letteratura italiana
5. Курс за обука на наставници по италијански јазик во Република
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I фаза: 26 – 27.04.2013 (Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
Скопје);
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Зошто да го одберете сертификатот PLIDA? Филолошки факултет
„Блаже Конески“ - Скопје, 18.10.2013;
7. Курс за обука на наставници по италијански јазик во Република
Македонија. Организатори на семинарот: Универзитет „Ка Фоскари“
– Венеција, Институт „Данте Алигиери“ – Скопје, Амбасада на
Република Италија – Скопје;
I фаза: 20 – 21.06.2014 (Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
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Универзитетот “Католика” од Милано; 29 и 30 септември 2014
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Објавени трудови
Единици на кирилица
1. Караникиќ Јована, Глобализација и савремена италијанска
литература: Италијанин у свет, свет у Италији Зборник радова са
научног скупа “Наука и глобализација“, Универзитет у Источном
Сарајеву, Филозофски факултет; pp.725-731;
2. Караникиќ Јована, Македонската проза и поезија на италијански
јазик; Литературен збор 4 – 6, Скопје, стр. 99 – 105:
3. Караникиќ Јована, Имињата од странско потекло како културни
референци при превод на книжевни текстови, Годишен зборник на
Филолошки факултет, Универзитет “Гоце Делчев“ Штип, IV., стр.
191-200;
Единици на латиница
4. Karanikikj Jovana, I toponimi e il loro significato culturale nelle
traduzioni dalla letteratura macedone in italiano in Il Nome nel testo
Rivista internazionale di onomastica letteraria XV, Atti del XVII
Convegno internazionalе di Onomastica e Letteratura, Università degli
studi di Macerata, pp. 243 – 250;
5. Karanikikj Jovana, Membership Categorization Analysis as a Tool in
the Studies of «Migrant Literature», “Horizon de recherche / Research
Horizons” - Atti del Convegno „Journee Alumni – CLE”, Consorzio
CLE – Culture Letterarie Europee;
6. Karanikikj Jovana, La costruzione sociale dell’identità attraverso il
linguaggio nella letteratura italiana della migrazione in «.La lingua
variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi,
interpretazione, traduzione» Testi presentati in CD al XIII Congresso
della SILFI (Società internazionale di linguistica e filologia italiana”
Palermo, 22-24 settembre 2014
Проекти
Учество како организатор и тренер во рамките на Meѓународен проект
за образование на возрасни „Laboratorio di apprendimento interculturale e
scrittura autobiografica”, 11 – 20.01.2014, Перуџа, Италија, финансиран од
страна на Грундвиг програма на Европската Унија;
Останати релевантни активности
1. Излагање на тема La letteratura macedone in Italia (Македонската
литература во Италија) во рамките на проктот „Sul filo delle parole”,
13.01.2014 Перуџа, Италија;
2. Организирање на активност Ricordando i geni: i vincitori italiani
del premio Nobel, (Да се потсетиме на гениите – Италијански
добитници на Нобелова награда ) во подготовка на наставничкиот
кадар и студентите од Групата за италијански јазик и книжевност
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип по повод XIII Недела на
италијанскиот јазик во светот, 15.10.2013
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М-р Весна Коцева
1. Прва меѓународна конференција на Здружението на преведувачи на
Република Македонија, Скопје, 9 ноември 2013
2. Петта Меѓународна научна конференција “Меѓународен дијалог:
Исток-Запад“ во организација на Корпоративен Меѓународен
Славјански Универзитет Свети Николе – Тамбов, Свети Николе, 25
и 26 април 2014
3. Меѓународниот научен собир „Јазични книжевни и културни
паралели“ по повод 55 години италијански студии на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (Parallelismi linguistici, letterari
e culturali, Convegno internazionale in occasione dei 55 anni di Studi
italiani presso l’Università “Ss.Cirillo e Metodio” di Skopje), Охрид, 13
и 14 септември 2014
4. Меѓународниот семинар „Работејќи за Европа.ком“ (Seminario
internazionale “Working for Europe.com”) што се одржа на Катедрата
за италијански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ во Скопје, 29 и 30 септември 2014
Објавени трудови
1. Коцева Весна, Поучувањето граматика во наставата по странски
јазик, Зборник на трудови на Петта Меѓународна научна конференција
“Меѓународен дијалог: Исток-Запад “Корпоративен Меѓународен
Славјански Универзитет Свети Николе – Тамбов, 2014, стр.36-39,
2. Тодорова Марија, Коцева Весна, Анкетата како метод за научно
истражување, Годишен зборник на Филолошки факултет- Штип,
Година 4, 2013, стр.121-129
2. Уланска Татјана, Коцева Весна, Профилот на идниот преведувач
и толкувач во пресрет на влезот на Македонија во ЕУ, Годишен
зборник на Филолошки факултет- Штип, Година 4, 2013, стр.207-212
3. Коцева Весна, Интернационализмите во говорот на младите во
Италија, Меѓународна научна конференција – Јазик и глобализација,
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 1719 мај 2013, објавено во 2014 година
М-р Марија Тодорова
1. Тодорова М., Коцева В. „Анкетата како метод за научно изтражување“,
Зборник на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, стр.121-130, 2013.
2. Тодорова М. (2014): „Интересот за изучување на шпанскиот јазик
во светот и во Македонија“, Зборник на научни трудови Петта
Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток –
Запад“: Меѓународен Славјански Институт – Свети Николе, стр. 33135, 2014.
3. Петта Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог:
Исток – Запад“: Меѓународен Славјански Институт – Свети Николе,
2014.
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Пом. асс. м-р Даринка Маролова
Маролова, Даринка (2013) „Лексичките варијации во литературниот
превод“. Меѓународна научна конференција „Македонистиката меѓу
традицијата и современите предизвики“ 20 − 22 ноември 2013 Скопје.
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
- Маролова,
Даринка
(2014)
„Kultur
in
Prosatexten
in
übersetzungswissenschaftlicher Beleuchtung mit einer exemplarischen
Analyse von Texten aus dem Deutschen und dem Makedonischen“, превод
на македонски јазик „Културата во прозата во транслатолошко
светло со егземпларна анализа на германски и македонски
текстови“, - одбранета докторска дисертација на Универзитет
на Југоисточна Европа - Тетово, Факултет за јазици, култури и
комуникација, 03.07.2014
- Маролова, Даринка (2014) „За преводот на архаизмите во
македонското народно творештво“ 43. Меѓународен симпозиум на
книжевните преведувачи на Македонија „Преводот на книжевноста
за деца и млади “, Сојуз на литературни преведувачи на Македонија,
с. Лешок (25-26.08.2014)
- Рау, Петер / Маролова, Даринка (2014) Рецензирана скрипта
„Скрипта по предметот преведување и толкување од македонски
на германски јазик“, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
- Рау, Петер / Маролова, Даринка (2014) Рецензиран практикум
„Практикум по предметот преведување и толкување од македонски
на германски јазик“, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
- Marolova, Darinka (2014) About the Translation of Expressions with
Metaphoric Meaning in Keller’s Short Story “A Village Romeo and Juliet”
in Macedonian Language, International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research (IJSBAR), Vol. 17, No 2. (2014), pp. 297-302
- Jakimovska, Svetlana / Marolova, Darinka (2014) A Comparative Review
of the False Friends (Macedonian-Fench and Macedonian – German),
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR),
Vol. 15, No 2. (2014), pp. 170-175
Костадин Голаков
Објавено речници:
Дејан Методијески и Костадин Голаков. Толковник на поими,
термини и имиња од областа на туризмот (англиско-руско-македонски).
Современост, Скопје
Јане Јованов и Костадин Голаков. Мал македонско-руски тематски
речник, Современост, Скопје

385

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Објавено книги:
1. Записите на ловецот (Том 1) - Иван Сергеевич Тургенев ; [превод од
руски јазик - Костадин Голаков], Арс ламина, Скопје
2. Записите на ловецот (Том 2) - Иван Сергеевич Тургенев ; [превод од
руски јазик и поговор - Костадин Голаков], Арс ламина, Скопје
Трудови:
Дејан Методијески и Костадин Голаков. Prague as the destination
for Macedonians in the product of tourism agencies. Czech Hospitality and
Tourism Papers.
3. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Ред.
бр.

Име и презиме

Звање

1.

Д-р Марија
Леонтиќ

вонреден
професор

2.

Д-р Драгана
Кузмановска

доцент

3.

М-р Драган Донев

лектор

4.

М-р Крсте Илиев

лектор

5.
6.
7.
8.
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М-р Весна
Продановска
Д-р Игор
Станојоски
Д-р Махмут
Челик
М-р Весна
Коцева

лектор
насловен
доцент
вонреден
професор
лектор

Област

Избор/реизбор

Реизбор
Билтен бр. 132 од
15.9.2014
Реизбор
германистика Билтен бр. 124 од
15.5.2014
Реизбор
англистика
Билтен бр. 109 од
15.9.2013
Реизбор
англистика
Билтен бр. 124 од
15.5.2014
Реизбор Билтен
англистика
бр.120 од 17.3.2014
Избор Билтен
македонистика
бр.117 од 3.1.2014
турска
Избор Билтен
книжевност бр.136 од 14.11.2014
Избор Билтен
романистика
бр.136 од 14.11.2014
туркологија
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
1. Вовед
Декан, проф. д-р Владо Гичев
(избран на 46-та седница на Наставно - научен совет на Факултет за
информатика, одржана на ден 22.6.2011 година)
2. Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Реден
Презиме и име
број

Звање

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

ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
вон. проф.
вон. проф.
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Живановиќ Јордан
Гичев Владо
Мартиновска Цвета
Коцески Сашо
Коцеска Наташа
Милева Александра
Утковски Зоран
Стојановиќ Игор
Здравев Зоран
Делипетрев Благој
Крстев Александар
Лукаревски Мартин
Златановска Билјана
Матраковска
Цветанка
Кокаланов Васко
Чекеровски Тодор
Максимова Наташа
Јовановски Влатко
Лазарова Лимонка
Стојанов Доне
Биков Душан
Митева Марија
Буралиева Јасмина
Гелoва Елена
Златев Зоран
Стојанова Александра
Пунчева Магдалена
Заревски Драгор
Трифунов Зоран

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

асистент

да

aсистент
асистент
aсистент
aсистент
асистент
асистент докторанд
помлад асистент
помлад асистент
помлад асистент
помлад асистент
помлад асистент
лаборант
насл. вон. проф.
доцент
насл. доцент

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Со
договор за
ангажирање

Да
Да
Да
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30

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Бакева Верица
Билјана Јолеска
Туневска
Атанасова - Пачемска
Татјана
Кирова Снежана
Даскаловска Нина
Стојанов Трајче
Николовски Круме
Костадиновски
Александар
Мицевски Трајко
Шајноски Крсте
Фотов Ристо
Темјановски Ристе
Маџова Виолета
Весна Горгиева
Оливера Трајкоска
Лазарев Дарко
Давчев Љупче
Бежовски Златко
Ѓоргиев Борјан
Радосавлевиќ Марина
Пачешкоски Влатко
Колева Благица
Груевски Илија
Шутева Габриела
Ѓеоргиева Никица
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Давчева Валентина

31
31
32
33
34
35
36

ред. проф

Да

ред. проф

Да

вон. проф

да- ЕТФ

лектор
пом. лектор
асистент
доцент

да- ФФ
да- ФФ
да-ФОН
да-ЕФ

доцент

да-ЕФ

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

да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да
да
да

3. Катедри
- Во состав на Факултетот за информатика влегуваат следниве катедри:
3.1. Назив на катедра: Применета математика
8Области (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 Јордан Живановиќ, д-р Владо Гичев, д-р Билјана Златановска, м-р
Васко Кокаланов, м-р Цветанка Матраковска, м-р Влатко Јовановски, 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

3.2. Назив на катедра: Математика и статистика
Области (дисциплини) на истражување:
109 - Математика
513 - Статистика
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Татјана Атанасова-Пачемска, д-р Мартин Лукаревски, м-р
Лимонка Лазарова,м-р Марија Митева, м-р Јасмина Буралиева, м-р
Елена Гелова,
Раководител на Катедра - д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Предмети распоредени на катедрата:

2FI131212
2FI130712
2FI131112
2FI130412
2FI130312
2FI100112
2FI100412

Алгебарски структури
Веројатност и статистика
Геометриски трансформации
Дискретна математика
Линеарна алгебра
Математика I
Математика II
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2FI130812

Теорија на веројатност

2FI103212
2FI103812

Аналитичка геометрија
Векторски простори

2FI103112

2FI103312
2FI104112
2FI103512
2FI103012
2FI104012
2FI104212
2FI102912
2FI103612
2FI103912

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

Топологија

2FI135012

Историја на математиката

2FI103712
2FI130412
2FI135212
2FI134212
2FI134812
2FI134312
2FI135112
2FI133812
2FI133912
2FI104312
2FI104412
2FI104512
2FI 104712
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Алгебра

Финансиска математика
Дискретна математика
ИКТ во наставата по математика
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)
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3.3. Назив на катедра: Компјутерски технологии и интелигентни
системи
Области (дисциплини) на истражување:
11000 Информатика
11001Теорија на системи и контрола
11003 Програмски јазици и системи
11005 Вештачка интелигенција
11007 Алгоритми
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21205 Вештачка интелигенција и системи
21203 Бази на податоци
21201 Програмски јазици и технологии
21208 Друго
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Наташа Коцеска, д-р Сашо Коцески,д-р Цвета Мартиновска,
д-р Александра Милева, м-р Наташа Максимова, м-р Доне Стојанов,
м-р Душан Биков, Александра Стојанова
Раководител на Катедра - д-р Наташа Коцеска
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI101012
2FI102112
2FI133312
2FI102312
2FI100812
2FI131512
2FI133212
2FI101312
2FI131812
2FI132712
2FI130112
2FI132012
2FI131412
2FI132812
2FI100512
2FI131712
2FI132112
2FI102512
2FI132212
2FI101212

Бази на податоци
Безбедност на компјутерски системи
Биоинформатика
Вештачка интелигенција
Визуелно програмирање
Вовед во криптографија
Вовед во мобилни технологии
Графика и визуелизација
Дизајн и архитектура на софтвер
Интеракција компјутер корисник
Интернет технологии
Мултимедија
Напредни алгоритми
Напредно програмирање во Java
Објектно-ориентирано програмирање
Моделирање и симулации
Основи на податочно рударење и складишта
Основи на роботика
Програмирање во реално време
Софтверско инженерство
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2FI100712
2FI101912
2FI101112
2FI131312

Структури на податоци и алгоритми
Управување со софтверски проекти
Компјутерски мрежи
Мрежни протоколи

3.4. 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 Тодор Чекеровски,
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

3.5. Назив на катедра: Информациски технологии
Области (дисциплини) на истражување:
11002 Информациони системи и програмирање
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
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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

4.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

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 80. седница на ННС одржана на 26.11.2013 година:
Усвојување на записник од 79. седница
Одлуки
Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор
од наставно - научна област применета математика и математичко
моделирање на Факултетот за информатика по објавен реферат во
Универзитетски билтен број 112 од 5.11.2013 година.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Интернет
технологии“ од авторот доц. д-р Наташа Коцеска по објавена
рецензија во Универзитетски билтен број 112 од 5.11.2013 година.
Одлука за усвојување апликација за финансирање на
научноистражувачки проект до фондот за научноистражувачка
работа на Универзитетот.
Одлука за усвојување на Извештај од работата на Факултетот за
информатика за учебната 2012/2013 година.
Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во
звање асистент од наставно-научна област алгоритми и програмски
јазици и технологии на Факултетот за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“- Штип..
Одлука за избор на д-р Игор Стојановиќ како раководител на
Лабораторијата за дигитални ресурси и отворен пристап.
Одлука за одобрување на Барање од студент на втор циклус студии
за продолжување на рокот за студирање (Зоран Милевски).
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1.8. Одлука за одобрување на Барање од студент на втор циклус студии
за враќање на погрешно уплатени средства (Велика Божинова).
1.9. Одлуки за префрлување на студенти од други факултети и
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на
испити, продолжување на студии, предлог мислења и сл.
1.10. Одлука за формирање Комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд (Борис Панајотов).
1.11. Одлука за формирање Рецензентска комисија за практикум по
предметот Интернет технологии од доцент д-р Наташа Коцеска и
асистент м-р Влатко Јовановски.
1.12. Одлука за формирање Рецензентска комисија за скрипта по
предметот Архитектура на компјутери од доцент д-р Игор Стојановиќ
и асистент м-р Тодор Чекеровски.
1.13. Одлука за формирање Комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд (Марјан Велкоски).
2. Дневен ред на 81. седница на ННС одржана на 10.12.2013 година:
- Усвојување на записник од 80. седница
- Одлуки
2.1. Одлука за промена на уредувачки одбор и редакциски тела на
Годишниот зборник на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“- Штип.
2.2. Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети за
парен семестар на прв циклус студии на Факултетот за информатика.
2.3. Одлука за дополнителна декемвриска сесија.
2.4. Одлука за упис на кандидатот Горан Гичев на втор циклус студии на
Факултетот за информатика.
2.5. Одлука за упис на кандидатот Драган Анастасов на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.6. Одлука за упис на кандидатот Виктор Стефановски на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.7. Одлука за упис на кандидатот Сања Шијаков на втор циклус студии
на Факултетот за информатика.
2.8. Одлука за упис на кандидатот Јасна Цекова на втор циклус студии на
Факултетот за информатика.
2.9. Одлука за упис на кандидатот Дејан Коцев на втор циклус студии на
Факултетот за информатика.
2.10. Одлука за упис на кандидатот Мартин Лапевски на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.11. Одлука за упис на кандидатот Миле Јанев на втор циклус студии на
Факултетот за информатика.
2.12. Одлука за упис на кандидатот Бојана Димитриева на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.13. Одлука за упис на кандидатот Горан Митковски на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
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2.14. Одлука за упис на кандидатот Јасна Цекова на втор циклус студии на
Факултетот за информатика.
2.15. Одлука за упис на кандидатот Сања Веселинова на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.16. Одлука за упис на кандидатот Ана Љуботенска на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.17. Одлука за упис на кандидатот Иван Стојанов на втор циклус студии
на Факултетот за информатика.
2.18. Одлука за упис на кандидатот Здравко Стојков на втор циклус студии
на Факултетот за информатика со полагање на диференцијални
предмети.
2.19. Одлука за упис на кандидатот Дарко Златев на втор циклус студии
на Факултетот за информатика.
2.20. Одлука за упис на кандидатот Горан Главинчев на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.21. Одлука за упис на кандидатот Данчо Пановски на втор циклус студии
на Факултетот за информатика.
2.22. Одлука за упис на кандидатот Бисера Петковска на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.23. Одлука за упис на кандидатот Елена Митрева на втор циклус студии
на Факултетот за информатика.
2.24. Одлука за упис на кандидатот Верица Захаријева на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.25. Одлука за упис на кандидатот Билјана Јованова на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.26. Одлука за упис на кандидатот Катерина Панева на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.27. Одлука за упис на кандидатот Снежана Стојанова на втор циклус
студии на Факултетот за информатика.
2.28. Одлука за упис на кандидатот Весна Гунова на втор циклус студии на
Факултетот за информатика.
2.29. Одлука за број на студенти по Конкурс за прв циклус студии на
Факултетот за информатика за учебната 2014/2015 година.
2.30. Одлука за број на студенти по Конкурс за втор циклус студии на
Факултетот за информатика за учебната 2014/2015 година.
2.31. Одлука за проширување на бројот на ментори за трет циклус студии
на Факултетот за информатика.
2.32. Одлука за усвојување апликација за финансирање на
научноистражувачки проект до фондот за научноистражувачка
работа на Универзитетот.
2.33. Одлука за усвојување на извештај од рецензентска комисија и
закажување датум за одбрана на магистерски труд на студентот
Борис Панајотов.
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3. Дневен ред на 82. седница на ННС одржана на 13.12.2013 година:
- Усвојување на записник од 81. седница
- Одлуки
3.1. Одлука за формирање Рецензентска комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд за студент на втор циклус студии (Милан Савов).
3.2. Одлука за усвојување на пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Ристе Тимовски).
3.3. Одлука за усвојување на извештај од рецензентска комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд за студент на втор циклус студии
Марјан Велковски.
4. Дневен ред на 83. седница на ННС одржана на 19.12.2013 година:
- Усвојување на записник од 82. седница
- Одлуки
4.1. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии на Факултет
за информатика.
4.2. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за интерна скрипта по
предметот Академско пишување од авторите д-р Јордан Живановиќ
и м-р Влатко Јовановски.
4.3. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Архитектура
на компјутери“ од авторите д-р Игор Стојановиќ и асс. м-р Тодор
Чекеровски, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип објавена во Универзитетски билтен број 114 од 2.12.2013
година.
4.4. Одлука за одобрување на барање за отсуство од доц. д-р Мартин
Лукаревски во периодот од 20.1.2014 година до 24.1.2014 година
поради учество на COST Conference „Thermodynamics in the Quantum
Regime“, January 20 – 24, во Берлин, Германија.
4.5. Одлука за усвојување на Извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд за студент на втор циклус
студии (Милан Савов).
4.6. Одлука за усвојување пријава за тема од студент на втор циклус
студии (Мирјана Коцалева).
4.7. Одлука за разрешување на членови на Универзитетски сенат.
5. Дневен ред на 84. седница на ННС одржана на 26.12.2013 година:
- Усвојување на записник од 83. седница
- Одлуки
5.1. Одлука за усвојување на рецензија за „Практикумот по Визуелно
програмирање“ од авторите д-р Сашо Коцески, м-р Васко Кокаланов
и м-р Доне Стојанов, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип објавена во Универзитетски билтен број 115 од
10.12.2013 година.
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5.2. Одлука за усвојување на рецензија за Практикумот „Интернет
технологии“ од авторите д-р Наташа Коцеска и м-р Влатко
Јовановски, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип објавена во Универзитетски билтен број 115 од 10.12.2013
година.
5.3. Одлука за одобрување на Барање за отсуство од доц. д-р Благој
Делипетрев во период од 15.1.2014 год. до 1.7.2014 година поради
истражување на “Decision support system for water resources
management: case study Bregalnica river basin” на UNESCO-IHE
Institute for water education во Делфт, Холандија.
5.4. Одлука за одобрување на барање за отсуство од доц. д-р Зоран
Утковски во периодот од 16.1.2014 до 24.1.2014 година поради
посета на истражувачката група на Институтот за комуникациско
инженерство на Техничкиот универзитет во Минхен, Германија
5.5. Одлуки за префрлување на студенти од други факултети и
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на
испити, продолжување на студии, предлог-мислења и сл.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

Дневен ред на 85. седница на ННС одржана на 28.1.2014 година:
Усвојување на записник од 84. седница
Одлуки
Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на соработник
во звање асистент за научната област алгоритми и програмски
јазици и технологии, објавен во дневните весници Дневник и Лајм на
25.12.2014 година.
Одлука за промена и дополнување на Одлуката за распределба на
наставници на втор циклус студии за Факултетот за информатика.
Одлука за промена и дополнување на Одлуката за распределба на
наставници на прв циклус студии за Факултетот за информатика.
Одлука за промена и дополнување на Одлуката за Конкурс за упис
на студенти на прв циклус студии на Факултетот за информатика во
учебната 2014/2015.
Одлука за распишување Конкурс за избор на Асистент докторант
од научна област „11007- Алгоритми“ и „11005- Вештачка
интелигенција“.
Одлука за распишување Конкурс за избор на двајца наставници во
сите наставно-научни звања од наставно научна област „21205 Вештачка интелигенција и системи“ на Факултетот за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за дополнување на Правилникот за организација и работење
на Факултет за информатика.
Одлука за избор на двајца наставници и еден студент како членови
на Факултетскиот одбор за соработка и доверба со јавноста на
Факултетот за информатика.
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6.9. Одлука за одобрување на Барање за отсуство од вработен помлад
асистент м-р Душан Биков во периодот од 3 февруари 2014 година
до 7 февруари 2014 година во Нови Сад, поради учество на „The 99th
European Study Group with Industry workshop.
6.10. Одлуки за одобрување на Барање за отсуство од вработен лаборант
Александра Стојанова во периодот од 3 февруари 2014 година до
7 февруари 2014 година во Нови Сад поради учество на „The 99th
European Study Group with Industry workshop“.
6.11. Одлука за префрлување на студенти од други факултети и
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на
испити, продолжување на студии, предлог-мислења и сл.
6.12. Одлука за одобрување на Барање од вработен на Факултетот за
информатика (д-р Игор Стојановиќ) за одобрување ангажираност на
друг Универзитет.
6.13. Одлука за одобрување на Барање за отсуство од вработен д-р Зоран
Здравев во периодот од 10 март 2014 година до 13 март 2014 година
во Атина поради учество во работата на проектот ICT COST Action
IC1207 PARSEME, како член на управниот одбор на проектот.
6.14. Одлука за членови на Наставно - научен совет на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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Дневен ред на 86. седница на ННС одржана на 19.2.2014 година:
Усвојување на записник од 87. седница
Одлуки
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно - научната област вештачка интелигенција
и системи (2 извршители) по објавен Конкурс во дневните весници
Нова Македонија и Коха на 1.2.2014 година.
Одлука за усвојување на извештај за „Архитектура на компјутери
– скрипта“ од авторите д-р Игор Стојановиќ и асс. м-р Тодор
Чекеровски, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев”
во Штип објавен во Универзитетски билтен број 117 од 3.1.2014
година.
Одлука за усвојување на извештај за „Скрипта по Академско
пишување“ од авторите проф. д-р Јордан Живановиќ и м-р Влатко
Јовановски, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев”
во Штип објавен во Универзитетски билтен број 117 од 3.1.2014
година.
Одлука за преземање на предметот Анализа и моделирање на софтвер
од д-р Наташа Коцеска на д-р Александар Крстев за студиска
програма 2009/2010 (Информатика – Штип и Информатика –
Струмица).
Одлука за усвојување на Пријава за тема на магистерски труд за
студент од втор циклус студии (Глигорчо Радински).
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7.6. Одлука за одобрување на Барање од студент на втор циклус студии
за враќање на грешно уплатени средства (Александар Котевски).
7.7. Одлука за одобрува на Барање од наставник/соработник од
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за ангажирање на друг
универзитет (Игор Стојановиќ).
7.8. Одлука за одобрува на Барање од наставник/соработник од
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за ангажирање на друг
универзитет (Александра Милева).
7.9. Одлука за усвојување на флексибилно работно време за вработените
на Факултет за информатика.
7.10. Одлука за одобрување на Барање за формирање комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд од студент на втор циклус студии
(Илија Лазаревски).
7.11. Одлука за одобрување на Барање за формирање комисија за оценка
и одбрана на магистерски труд од студент на втор циклус студии
(Ивица Коцев).
7.12. Одлука за одобрување на Барање од студент на втор циклус студии
за префрлување од една на друга насока во склоп на Факултетот за
информатика (Сања Веселинова).
7.13. Одлука за одобрување на Барање од студент на трет циклус студии
за враќање на грешно уплатени средства (Далибор Серафимовски).
7.14. Одлука за префрлување на студенти од други факултети и
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на
испити, продолжување на студии, предлог мислења и сл.
7.15. Одлука за ангажирање на д-р Драгор Заревски за предметот
Професионална етика за прв циклус студии на Факултет за
информатика
7.16. Одлука за промена на член во Факултетскиот одбор за соработка и
доверба со јавноста на Факултетот за информатика
8.
8.1.

Дневен ред на 87. седница на ННС одржана на 19.3.2014 година:
Усвојување на записник од 86. седница
Одлуки
Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите наставно научни звања во наставно научна област oбработка на информации
– 21204.
8.2. Одлука за распишување Конкурс за избор на aсистент-докторанd
во научна област информациони системи и мрежи-21202 и
информациони системи и програмирање-11002.
8.3. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за скрипта по
предметот Линеарна алгебра од автор д-р Мартин Лукаревски.
8.4. Одлука за одобрување на Барање од вработен за одобрување
отсуство во периодот од 25.3.2014 година до 27.3.2014 година поради
присуство на состанок во Брисел (д-р Игор Стојановиќ).
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8.5. Одлука за одобрување на Барање од вработен за одобрување
отсуство во периодот од 25.3.2014 година до 27.3.2014 година поради
присуство на состанок во Брисел (д-р Зоран Здравев).
8.6. Одлука за одобрување на Барање од студент на трет циклус студии за
враќање на погрешно уплатени средства (Александра Ристеска).
8.7. Одлука за усвојување на Извештај од комисија за оценка на
магистерски труд и закажување на датум за одбрана на магистерски
труд (Ивица Коцев).
8.8. Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка на
магистерски труд и закажување на дата за одбрана на магистерски
труд (Илија Лазаревски).
8.9. Одлука за избор на раководител на Лабораторијата за компјутерска
безбедност и компјутерска форензика.
8.10. Одлука за усвојување на наставно - научна област на докторски
студии за Зоран Златев.
8.11. Одлука за усвојување на пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Благојче Богданов).
8.12. Одлука за префрлување на студенти од други факултети и
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на
испити, продолжување на студии, предлог мислења и сл
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
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Дневен ред на 88. седница на ННС одржана на 7.4.2014 година:
Усвојување на записник од 87. седница
Одлуки
Одлука за одобрување на Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство (д-р Зоран Здравев во
периодот од 25.4.2014 година до 28.4.2014 година).
Одлука за одобрување на Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство (д-р Александра Милева во
периодот од 11.4.2014 година до 13.4.2014 година).
Одлука за одобрување на Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство (м-р Доне Стојанов во
периодот од 11.4.2014 година до 13.4.2014 година).
Одлука за одобрување Барање на наставник/соработник од
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за ангажирање на друг
Универзитет (Александра Милева).
Одлука за формирање на Комисија за полагање на предметот
Математика 1 на додипломски студии на Факултет за информатика.
Одлука за ангажирање на Визитинг професор на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Ристе Тимовски).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Костадин Рунчев).
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9.9. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Василка Витанова).
9.10. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство (д-р Зоран Утковски на ден
25.4.2014 година).
10. Дневен ред на 89. седница на ННС одржана на 5.5.2014 година:
- Усвојување на записник од 88. седница
- Одлуки
10.1. Одлука за учесник од Факултетот за информатика во организациски
одбор на ICT ACT Innovation 2014;
10.2. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно - научни звања од наставно - научна област „Диференцијални
равенки“;
10.3. Одлука за одобрување на барање од студент на втор циклус студии на
Факултет за информатика за продолжување на рокот за студирање
(Јасна Јованова);
10.4. Одлука по барање од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика за промена на статус на студирање од вонреден во
вонреден - возрасен (Христина Костадиновска);
10.5. Одлука за одобрување на барање од студент на прв циклус студии
на Факултет за информатика за промена на статус на студирање од
редовен во вонреден (Панче Стојков);
10.6. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и одредување датум на одбрана на студент на втор циклус
студии (Ристе Тимовски);
10.7. Одлука за формирање комисија за практикум по предметот „Бази
на податоци“ од авторите Проф. д-р Цвета Мартиновска Банде,
асистент м-р Душан Биков и лаборант Александра Стојанова;
10.8. Одлука за усвојување на Рецензија на ракописот под наслов
„Линеарна алгебра“ од авторот д-р Мартин Лукаревски на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“Штип;
10.9. Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип;
10.10. Одлука за барање од студент на прв циклус студии за повраток на
погрешно уплатени средства (Филип Медарски);
10.11. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Панче Паневски);
10.12. Одлука за усвојување на пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Јасна Јованова);
10.13. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и одредување датум на одбрана на студент на втор циклус
студии (Василка Витанова);
10.14. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и одредување датум на одбрана на студент на втор циклус
студии (Костадин Рунчев);
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10.15. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од 4.6.2014
година до 7.6.2014 година (д-р Игор Стојановиќ);
10.16. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за покривање патни трошоци и трошоци за
сместување за професори од Ниш (д-р Игор Стојановиќ);
10.17. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Марио Лолески);
10.18. Одлука за дополнување на теми за Дипломски работи за студенти на
прв циклус студии на Факултетот за информатика.
11. Дневен ред на 90. седница на ННС одржана на 3.6.2014 година:
- Усвојување на записник од 89. седница
- Одлуки
11.1. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите наставно - научни звања од следниве наставно-научни области:
вештачка интелигенција и системи (21205) и бази на податоци
(21203)
11.2. Oдлука за усвојување на Реферат за избор на соработник во звање
асистент за научната област алгоритми и програмски јазици и
технологии на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип објавен во Универзитетски билтен број 123 од
30.4.2014 година
11.3. Oдлука за усвојување на Рецензија на ракописот за учебник „Бази
на податоци“ од проф. д-р Цвета Мартиновска Банде, Факултет
за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип објавена во
Универзитетски билтен број 124 од 15.5.2014 година
11.4. Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети на
прв циклус студии на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“- Штип за учебната 2014/2015 година
11.5. Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети на
втор циклус студии на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“- Штип за учебната 2014/2015 година
11.6. Одлука за одобрување на Барање од вработен за одобрување на
отсуство во периодот од 16.6.2014 година до 20.6.2014 година (д-р
Александра Милева)
11.7. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Александар Димков под наслов: „3Д тетрис“.
11.8. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Александар Јакимовски под наслов: „Изработка на видео игра“.
11.9. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Александар Русковски под наслов: „Злонамерен софтвер“.
11.10. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Александар Ташев под наслов: „Повеќе наменска веб апликација за
железнички сообракај“.
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11.11. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Виктор
Пенчов под наслов: „Креирање на игра со помош на HTML5 и
JavaScript технологии“.
11.12. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Горица
Митрова под наслов: „Концепти за управување со софтверски
проекти“.
11.13. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Даниел
Јовевски под наслов: „Апликација за финансово работење во
претпријатие“.
11.14. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Даниел
Митровски под наслов: „Веб сервер-Apache“.
11.15. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Даниела
Поповска под наслов: „Конфигурирање и администрирање на
рутери“.
11.16. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Димитар
Димитровски под наслов: „Android песнарка за свирење на гитара“.
11.17. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Драган
Јованов под наслов: „Софтвер за магацинско работење во Visual C#.
Net “.
11.18. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Елена
Ѓоргиевска под наслов: „Инсталација и конфигурација на DHCP
сервер“.
11.19. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Емилија
Спасовска под наслов: „Концепт и стратегија на е-Влада – Е-Влада
во Република Македонија“.
11.20. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Живка
Јанева под наслов: „Веб апликација за лекарска ординација“.
11.21. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Лазар
Цветановски под наслов: „Развој на информациони системи за
железнички сообраќај“.
11.22. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Лефка
Танева под наслов: „Споредба на некои анализатори на веб логови“.
11.23. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Раде
Младеновски под наслов: „Веб продавница за патики“.
11.24. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Иле
Данилов под наслов: „Flash боенка за деца“.
11.25. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Ирена Постолова под наслов: „Развој на web апликација за on-line
ресторан“.
11.26. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Магдалена Ташева под наслов: „Веб - апликација за хотел“.
11.27. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Мартин
Петрушевски под наслов: „Примена на алгоритмите и програмите
во генетиката и биоинформатиката“.
11.28. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент Методија
Пасков под наслов: „Изработка на веб - страна со PHP и MySQL“.
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11.29. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент Ненад
Велковски под наслов: „Мултимедијален портал за туристичка
промоција на локалитетот Арабати Баба Теќе - Тетово“.
11.30. Одлука за одобрување на барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за признавање на испити (Божана
Спасова)
11.31. Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии
за продолжување на рокот за студирање уште една година (Рената
Трендафилова)
11.32. Одлука за одобрување на барање од студент на втор циклус студии
за враќање на погрешно уплатени средства (Мелита Стојанова)
11.33. Одлука за одобрување на барање од студент на втор циклус студии
за враќање на погрешно уплатени средства (Благој Тодоров)
11.34. Одлука за одобрување отсуство на Зоран Златев во периодот од
26.06.2014 година до 28.06.2014 година.
11.35. Одлука за одобрување отсуство на д-р Зоран Здравев во периодот
од 26.6.2014 година до 28.6.2014 година и покривање на трошоците
за учество на конференцијата за лицата Мирјана Коцалева и Бисера
Петковска.
11.36. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од 16.6.2014
година до 20.6.2014 година (д-р Сашо Коцески).
11.37. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од 7.7.2014
година до 11.7.2014 година (д-р Сашо Коцески).
11.38. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од 8.9.2014
година до 12.9.2014 година (д-р Сашо Коцески).
11.39. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од 16.6.2014
година до 20.6.2014 година (д-р Наташа Коцеска).
11.40. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од 7.7.2014
година до 11.7.2014 година (д-р Наташа Коцеска).
11.41. Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети на
трет циклус студии на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“- Штип за учебната 2014/2015 година.
11.42. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Мартин Лапевски).
11.43. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Елена Митрева).
11.44. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на студент на втор циклус студии (Стојанче
Спасов).
11.45. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на студент на втор циклус студии (Ѓорѓе Гичев).
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12. Дневен ред на 91. седница на ННС одржана на 1.7.2014 година:
- Усвојување на записник од 90. седница
- Одлуки
12.1. Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти на прв
циклус студии на студиските програми на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2014/2015
година.
12.2. Одлука за избор на наставник во звање Вонреден професор за
научната област Вештачка интелигенција и системи на Факултет
за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
согласно со Рефератот од рецензентската комисијата објавен во
Универзитетски билтен бр.124 од 15 мај 2014 година.
12.3. Одлука за избор на наставник во звање вонреден професор за
научната област вештачка интелигенција и системи на Факултет
за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
согласно со Рефератот од рецензентската комисијата објавен во
Универзитетски билтен бр.124 од 15 мај 2014 година.
12.4. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на студент на втор циклус студии и закажување
датум за одбрана (Марио Лолески).
12.5. Одлука за одобрување на Барање од студент за промена на ментор и
тема за изработка на магистерска теза (Самоил Малчевски).
12.6. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Андреа
Андреев, под наслов: „Компјутерски игри“.
12.7. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Благица
Абрашева под наслов: „Veb-prodavnica za obleka izrabotena so
softverskata platforma magento“.
12.8. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Бобан
Ташов под наслов: „Развој на информатички системи за Авто сервис“.
12.9. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Божана
Спасова под наслов: „Софтверска апликација во C# за управување
со мали претпријатија“.
12.10. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Даниел Пешевски под наслов: „Игра за подобрување на когнитивни
способности“.
12.11. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Дарко
Арнаутов под наслов: „Имплементација на современ систем во
такси компанија“.
12.12. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Дејан Саздов под наслов: „Софтверска апликација за едитирање и
менаџирање со слики“.
12.13. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Димитар
Димитровски под наслов: „ANDROID песнарказа за свирење на
гитара“.
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12.14. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Добрила
Спасова под наслов: „Е-продавница за постелнини изработена со
софтверската алатка Magento“.
12.15. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Драгана
Митова под наслов: „Веб-галерија во Asp.Net“.
12.16. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Драги
Андонов под наслов: „Преглед на технологии за изработка на
апликации за Smart TV“.
12.17. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Емил
Иванов под наслов: „Контрола на диференцијален робот“.
12.18. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Гордана
Глигорова под наслов: „Web-prodavnica za e-books obrabotena so
softverskata ramka Magento“.
12.19. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Иван
Коцев под наслов: „Веб апликација за аптека“.
12.20. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Ивана
Гоцевска под наслов: „Примена на информациски системи за
истражување на пазарот во функција на донесување на маркетинг
одлуки“.
12.21. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Ивана
Тодорова под наслов: „Изработка на мултиплатформски мобилни
апликации“.
12.22. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Јасмина
Митевска под наслов: „Е-гласање“.
12.23. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Каме
Михов под наслов: „Примени на веројатносни стратегии за победа
во теоријата на игри“.
12.24. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Каролина Јованова, под наслов: „Изработка на онлајн продавница
со користење на Magento платформа“.
12.25. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Лидија
Милчовска под наслов: „DHCP,DNS pod Windows Server 2008“.
12.26. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Марко
Плотников под наслов: „Проектирање, топлогија, инсталација,
конфигурирање и одржување на OPEN - UHN“.
12.27. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Николина Петрова под наслов: „Payment card Industry Data Security
Standard“.
12.28. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Ристо
Ристов под наслов: „Софтверска апликација за управување со
каталог на филмови во Visual C#“.
12.29. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Сања
Влахова под наслов: „Веб-софтверско инженерство“.
12.30. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Славчо
Илиевски под наслов: „Стратегиско планирање на софтверски
продукт со помош на бизнис информациски систем методологии“.
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12.31. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Викторија Спасова под наслов: „Веб-продавница за детска облека
изработена со Magento“.
12.32. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Златко
Михајловски под наслов: „Конфигурација на CISCO рутери Конфигурирање на рутери и рутерски протоколи “.
12.33. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Зоран
Којзеклиски под наслов: „Управување со проект за инплементација
на веб сајт со примена на Word Press“.
12.34. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на студент на втор циклус студии и закажување
датум за одбрана (Ѓорѓе Гичев).
12.35. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Катерина Панева).
12.36. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Ана Гарванлиева).
12.37. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на студент на втор циклус студии (Лилјана
Василева).
12.38. Одлука за одобрување на барање за продолжување на прекинати
студии од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика
(Александар Насевски).
12.39. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на
студент на втор циклус студии (Кристина Богатинова).
12.40. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет
за информатика за одобрување на отсуство во периодот
од 7.7.2014 година до 10.7.2014 година (д-р Зоран Утковски).
12.41. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од
7.8.2014 година до 31.8.2014 година (д-р Зоран Утковски).
12.42. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од
11.8.2014 година до 22.8.2014 година (д-р Мартин Лукаревски).
12.43. Одлука за одобрување барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување на отсуство во периодот од
7.7.2014 година до 11.7.2014 година (д-р Мартин Лукаревски).
12.44. Одлука за спонзорство на конференцијата ICT Innovations 2014.
12.45. Одлука за одобрување барање од Универзитет Св. Кирил и Методиј
за ангажирање на наставник по предметот Програмирање и
алгоритми во зимскиот семестар од учебната 2014/2015 година (д-р
Игор Стојановиќ).
13. Дневен ред на 92. седница на ННС одржана на 9.7.2014 година:
- Усвојување на записник од 91. седница
- Одлуки
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13.1. Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти на втор
циклус студии на студиските програми на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2014/2015
година.
13.2. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно - научната област Вештачка интелигенција
и системи и Бази на податоци по објавен Конкурс во дневните
списанија Нова Македонија и Коха на 25.6.2014 година.
13.3. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно - научната област диференцијални равенки
по објавен Конкурс во дневните списанија Нова Македонија и Коха
на 25.6.2014 година.
13.4. Одлука за одобрување Барање за отсуство од 7.8.2014 година до
30.8.2014 година поради научен престој и конференција на the City
College of New York, во New York, USA (д-р Благој Делипетрев).
13.5. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на студент
на втор циклус студии (Сања Стефанова).
13.6. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус за
мирување на студиите една година (Верка Давчева).
13.7. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Димитар
Глигоров, под наслов: „Препознавање на говор со вештачки
невронски мрежи“.
13.8. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Добрила Тренова, под наслов: „Веб-базирана компјутерска графика
со користење на HTML5 “.
13.9. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Иван
Досев, под наслов: „Мултимедијална веб-страница за туристичко
место Лесновски манастир“.
13.10. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Иван Горгиев, под наслов: „Онлајн веб-базирана продавница за
купопродажба на часовници“.
13.11. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Ивица
Ангеловски, под наслов: „Моделирање на бизнис процеси“.
13.12. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Љубица
Јангеловска, под наслов: „Internet Protocol верзија 6 (IPv6)“.
13.13. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Марјан
Митевски, под наслов: „Веб-апликација за туристичко место манастир Св. Пантелејмон - Злетово“.
13.14. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Петар
Тенекеџиев, под наслов: „Изработка на напредни веб-апликации со
користење на HTML5“.
13.15. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Стојан
Танев, под наслов: „Оптимизација на ASP.NET C# веб-апликации“.
13.16. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Венчо
Милошевски, под наслов: „Session Initiation Protocol (SIP)“.
13.17. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
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Владимир Николов, под наслов: „Апликација за е-продавница за
авто салон“.
13.18. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Зорица
Тенева, под наслов: „Моделирање на информационен систем во
индустријата“.
13.19. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Викторија Захова, под наслов: „Изработка на веб-продавница со
користење на рамката OpenCart“.
14. Дневен ред на 93. седница на ННС одржана на 20.8.2014 година:
- Усвојување на записник од 92. седница
- Одлуки
14.1. Одлука за распишување Конкурс за избор на соработник во звање
асистент докторанд за научната област математика.
14.2. Одлука за распишување Конкурс за избор на соработник во звање
асистент докторанд за научната област математика.
14.3. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
25.8.2014 година до 5.9.2014 година поради учество на NATO
Advanced Study Institute, Arithmetic of Hyperelliptic Curves, August
25 – September 5, Ohrid (Мартин Лукаревски).
14.4. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистентдокторанд за научната област алгоритми и вештачка интелигенција
по објавен Конкурс во дневните списанија Нова Македонија и Коха
на 4.7.2014 година
14.5. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистентдокторанд за научната област информациони системи и мрежи
и информациони системи и програмирање по објавен Конкурс во
дневните списанија Нова Македонија и Коха на 4.7.2014 година
14.6. Одлука за членови на Наставно-научен совет на Факултет за
информатика.
14.7. Одлука за признавање испити на студентот Венчо Милошевски од
прв циклус студии по Еразмус програма.
14.8. Одлука за признавање испити на студентот Лилјана Здравева од прв
циклус студии по Еразмус програма.
14.9. Одлука за признавање испити на студентот Моника Крстевска од
прв циклус студии по Еразмус програма.
14.10. Одлука за признавање испити на студентот Наташа Шутева од втор
циклус студии по Еразмус програма.
14.11. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Дејан
Мицовски, под наслов: „Интернет продавница за облека“.
14.12. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Ивона
Симоновска, под наслов: „Управување со проект за креирање е продавница“.
14.13. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Катерина
Јованчева, под наслов: „Софтверски аспекти на компјутерско
водење на процеси“.
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14.14. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Милан
Стојанов, под наслов: „Стандардизација на софтверска апликација“.
14.15. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Вања
Ѓоргиев, под наслов: „Веб-апликација за е-комерција“.
14.16. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Зорица
Иванова, под наслов: „Имплементација на онлајн продажен центар
со примена на PHP, MySQL и рамката Кодигнајтер“.
14.17. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Џоко
Ѓеоргиев, под наслов: „Мултимедијален веб-портал за Цареви
Кули“.
14.18. Одлука за одобрување на Барање за одобрување на отсуство
во периодот од 29.8.2014 до 2.9.2014 година поради учество на
состанокот на управувачкиот одбор во COST акцијата IC1201:
Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems
(BETTY) и присуство на третата меѓународна работилница за
бихевиористички типови BEAT 2014 во Рим, Италија (Александра
Милева).
14.19. Одлука за овластување на д-р Игор Стојановиќ за замена на Продекан
за настава на Факултет за информатика за време на отсуство на
проф. д-р Цвета Мартиновска Банде.
14.20. Одлука за усвојување на Рецензентски извештај од комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд на студент на втор циклус
студии и закажување датум на одбрана (Лилјана Василева).
14.21. Одлука за одобрување барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за промена на студиска програма
(од Информатика – Штип на Информатика тригодишни студии –
Штип)-Диме Вакански.
14.22. Одлука за одобрување барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за промена на начин на студирање
(од редовен во вонреден) - Роберт Дрвошанов.
14.23. Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Марика Спанџова).
14.24. Одлука за одобрување барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за промена на студиска
програма (од Информатика – Кавадарци на Информатика– Штип) и
признавање на положените испити – Марија Петкова.
14.25. Одлука за одобрување барање од студент за префрлување на
Факултет за информатика – прв циклус студии од ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“–Скопје и признавање на
положените испити (Валентин Станчев).
14.26. Одлука за одобрување барање од студент за префрлување на
Факултет за информатика – прв циклус студии од ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“–Скопје и признавање на
положените испити (Ѓорги Крстевски).
14.27. Одлука за одобрување барање од студент за префрлување на
Факултет за информатика – прв циклус студии од ПМФ при
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“–Скопје и признавање на
положените испити (Димитар Мишев).
14.28. Одлука за одобрување барање од студент на Факултет за
информатика за активирање студии (Стефан Маневски).
14.29. Одлука за одобрување барање од студент на Факултет за
информатика за активирање студии (Мирослав Башески).
14.30. Одлука за одобрување барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за промена на начин на студирање
(од редовен во вонреден) - Илија Арсовски.
15. Дневен ред на 94. седница на ННС одржана на 4.9.2014 година:
- Усвојување на записник од 93. седница
- Одлуки
15.1. Одлука за формирање комисија за интервјуирање на кандидати по
Конкурси за избори во звања на Факултетот за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
15.2. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент
- докторанд за научната област математика по објавен Конкурс во
дневните списанија Нова Македонија, Утрински весник и Коха на
23.8.2014 година.
15.3. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент
- докторанд за научната област математика по објавен Конкурс во
дневните списанија Нова Македонија, Утрински весник и Коха на
23.8.2014 година.
15.4. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
7.9.2014 година до 11.9.2014 година поради учество на состанок и
работилница на COST IC1207 – PARSEME (д-р Зоран Здравев).
15.5. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
22.8.2014 година до 23.8.2014 година поради учество на конференција
во Белград од 22-23 септември и покривање на трошоците од ФРВ/
ДРОП (д-р Зоран Здравев).
15.6. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
22.09.2014 година до 26.9.2014 година поради учество на The 104th
European Study Group with Industry workshop, кој ќе се одржува во
Софија (м-р Лимонка Лазарова).
15.7. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
22.9.2014 година до 26.9.2014 година поради учество на The 104th
European Study Group with Industry workshop, кој ќе се одржува во
Софија (Александра Стојанова).
15.8. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
22.9.2014 година до 26.9.2014 година поради учество на The 104th
European Study Group with Industry workshop, кој ќе се одржува во
Софија (м-р Душан Биков).
15.9. Одлука за одобрување на барање за отсуство во периодот од 13.10.2014
година до 17.10.2014 година поради учество на CryptoAction School
on Cryptographic Attacks, во Порто - Португалија (м-р Душан Биков).
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15.10. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
24.9.2014 година до 26.9.2014 година поради учество на V конгрес
на математичарите на Македонија, кој ќе се одржува во Охрид (м-р
Марија Митева).
15.11. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
24.9.2014 година до 26.9.2014 година поради учество на V конгрес
на математичарите на Македонија, кој ќе се одржува во Охрид (м-р
Елена Карамазова).
15.12. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот
од 17.11.2014 година до 21.11.2014 година поради учество со
труд на SECUREWARE 2014 (8th International Conference on
Emerging Security Information, Systems and Technologies) во
Лисабон, Португалија и покривање на трошоците од проектот
„Развој на нови алгоритми и софтверска библиотека за примена во
биомедицинското инженерство” (д-р Александра Милева).
15.13. Одлука за одобрување Барање за плаќање котизација за трудот
“towards computational improvement of dna database indexing and short
dna query searching” во списанието “biotechnology & biotechnological
equipment”, issn 1310-2818 (print), 1314-3530 (online) од проектот
„Развој на нови алгоритми и софтверска библиотека за примена во
биомедицинското инженерство” (д-р Александра Милева).
15.14. Одлука за одобрување Барање за плаќање на котизација за учество
на конференција во Мостар која ќе се одржи на 26.9.2014 година од
ФРВ/ДРОП (д-р Зоран Здравев).
15.15. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Александар Арнаутов, под наслов: „Имплементација на CACHE
ТЕХНОЛОГИЈАТА“.
15.16. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент
Александра Андонова, под наслов: „Domain Name System Security
Extension (DNSSEC)“.
15.17. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент
Елизабета Глигорова, под наслов: „Онлајн ресторан Амбера“.
15.18. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Антонио
Велјаноски, под наслов: „Моделирање на информациски систем на
автобуска станица“.
15.19. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент Ристо
Биновски, под наслов: „Примена на Портеров модел на пет
сили,ПЕСТЕЛ и СВОТ анализа при дизајнирање на информациски
систем“.
15.20. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Светлана
Василева, под наслов: „Популациски (Predator-prey) модел на LotkaVolterra“.
15.21. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент Благица
Трајчева, под наслов: „Анализа на некои онлајн системи за плаќање“.
15.22. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Ескан
Осман, под наслов: „Софтверска апликација за подобрување на
услугите во угостителството“.
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15.23. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент Сашко
Ѓеоргиев, под наслов: „Изработка на веб портал на тема: Спомен
Костурница - Струмица“.
15.24. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Африм
Азизи, под наслов: „Софтверско решение за менаџирање на паркинг
простор“.
15.25. Одлука за усвојување на тема за завршен испит на студент Дејан
Кимоски, под наслов: „Апликација за менаџирање на работа во
хотел“.
15.26. Одлука за усвојување на тема за дипломски труд на студент Надица
Данилова, под наслов: „Примена на Cloud computing“.
15.27. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Гоце Богатинов).
15.28. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Марјан Ташков).
15.29. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Кристина Богатинова).
15.30. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Александар Додевски).
15.31. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Ивана Денова).
15.32. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
промена на презиме во документи (Ивана Денова).
15.33. Одлука за усвојување на Рецензентски извештај од комисија за
оценка и одбрана на магистерски труд на студент на втор циклус
студии и закажување датум на одбрана (Стојанче Спасов).
15.34. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за паралелно студирање на
насоката Математика и ослободување од плаќање на партиципација
поради остварен просек на студирање над 9,0 и признавање на
положените испити (Ангела Тацкова).
15.35. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите (Бојан
Тороманоски).
15.36. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
и признавање на положените испити (Филип Костовски).
15.37. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Даниел Шиндев)..
15.38. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Кокан Јаневски).
15.39. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите (Ѓорги
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Шопов).
15.40. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за продолжување во четврта
година по дипломирање (Драгана Митова).
15.41. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за продолжување во четврта
година по дипломирање (Јасмина Кржовска).
15.42. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Ивона Петрушевска).
15.43. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Филип Алексовски).
15.44. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Дарко Столевски).
15.45. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Александар Вељаноски).
15.46. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФПТН при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за префрлување на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и признавање
на положените испити (Лазар Мишев).
15.47. Одлука за одобрување на Барање од од дипломиран студент на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
за преполагање на пет испити (Владимир Маневски).
15.48. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Сашко Анчев).
15.49. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Марјана Сапламаева).
15.50. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Лидија Панова).
15.51. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Мартин Сарафимов).
15.52. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите (Анил
Таскузен).
15.53. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
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(Илинка Коцева).
15.54. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите (Ристе
Стојанов).
15.55. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Мартин Сарафимов).
15.56. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Љупче Јончески).
15.57. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Стефанија Петковска).
15.58. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за паралелно студирање на
насоката Математика и ослободување од плаќање на партиципација
поради остварен просек на студирање над 9,0 и признавање на
положените испити (Златка Митревска).
15.59. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за паралелно студирање на
насоката Математика и ослободување од плаќање на партиципација
поради остварен просек на студирање над 9,0 и признавање на
положените испити (Филип Донев).
15.60. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за признавање на положени
испити (Сашо Кузманоски).
16. Дневен ред на 95. седница на ННС одржана на 3.10.2014 година:
- Усвојување на записник од 94. седница
- Одлуки
16.1. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од една на друга
насока во склоп на Факултетот за информатика (Информатика –
Штип на Информатика (тригодишни студии – Штип) и признавање
на положените испити (Снежана Стефанова).
16.2. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од една на друга
насока во склоп на Факултетот за информатика (Информатика
– Струмица на Информатика (тригодишни студии – Струмица) и
признавање на положените испити (Зоран Захов).
16.3. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФЕИТ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“–Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Емануел Стојков).
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16.4. Одлука за одобрување на Барање од студент на Информатика при
Универзитет ФОН за префрлување на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и признавање на положените
испити (Теодор Спиридоновски).
16.5. Одлука за одобрување на Барање од студент на ФЕИТ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Ѓорѓи Халачев).
16.6. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за признавање на положени
испити (Тони Гинчевски).
16.7. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Марко Цаневски).
16.8. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Златко Гелевски).
16.9. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Мумин Мамут).
16.10. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за префрлување од редовен во
вонреден студент (Диме Спасов).
16.11. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Магдалена Андонова).
16.12. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Никола Нотков).
16.13. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите (Иван
Крстев).
16.14. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Роберт Велковски).
16.15. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Ирена Цветинова).
16.16. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за активирање на студиите
(Маричка Шошева).
17. Дневен ред на 96. седница на ННС одржана на 16.10.2014 година:
- Усвојување на записник од 95. седница
- Одлуки
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17.1. Предлог Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучните области вештачка интелигенција и системи и бази на
податоци на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 133 од 1.10.2014 година.
17.2. Одлука за избор на доцент за наставно-научна област диференцијални
равенки на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 133 од 1.10.2014 година.
17.3. Одлука за избор на асистент - докторанд за научната област
алгоритми и вештачка интелигенција на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип по објавен реферат во
Универзитетски билтен број 133 од 1.10.2014 година.
17.4. Одлука за промена на состав на Наставно - научен совет на Факултет
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
17.5. Одлука за формирање на лабораторија за статистика, избор на
раководител на лабораторијата и дополнување на Правилникот
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“Штип.
17.6. Одлука за промена на распределба на прв циклус студии на Факултет
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
17.7. Одлука за распределба на наставници/соработници за предметот
Информатика на сите Факултети во склоп на Универзитет „Гоце
Делчев“- Штип.
17.8. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за скрипта по
предметот Мултимедија од авторите д-р Александра Милева и м-р
Доне Стојанов.
17.9. Одлука за одобрување на Барање од вработен на Факултет за
информатика за ангажираност на друг универзитет (д-р Благој
Делипетрев).
17.10. Одлука за усвојување на годишен план и програма за издавачка
дејност за 2015 година.
17.11. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за признавање на испити (Милица
Кољушкова)
17.12. Одлука за одобрување на Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за признавање на испити (Драган
Стојчевски).
17.13. Одлука за одобрување Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за поништување на оценка по
предметите Веројатност и статистика и Интернет програмирање
(Даниел Миновски).
17.14. Одлука за одобрување Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за промена на насока од
Информатика – Штип на Информатика – Берово.
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17.15. Одлука за одобрување Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за враќање на пари уплатени за
апсолвентски стаж (Златко Михајловски).
17.16. Одлука за одобрување Барање од студент на Факултет за
информатика – прв циклус студии за продолжување на прекинатите
студии (Бобан Савов).
17.17. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии
за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски труд
(Мирјана Коцалева).
17.18. Одлука за одобрување Пријава за тема на магистерски труд од
студент на втор циклус студии (Ана Љуботенска).
17.19. Одлука за назначување ментор на студент на втор циклус студии
Самоил Малчески за изработка на магистерски труд.
17.20. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Елизабета Гигова).
17.21. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Сања Стефанова).
17.22. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Магдалена Манева).
17.23. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Ненад Јанковски).
17.24. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
ставање во мирување на студиите (Самоил Малчески).
17.25. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Емилија Дејанов).
17.26. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Билјана Димитрова).
17.27. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Рената Бурева-Гурова).
17.28. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Симона Шпигова).
17.29. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Зоран Милевски).
17.30. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Александра Николовска).
17.31. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Безбедност
на пресметување во облак” Cloud computing security“ од студент на
прв циклус студии на Факултет за информатика (Дарко Крстевски).
17.32. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Користење
на HTML5 Geolocation во веб-апликации“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Снежана Ѓоргева).
17.33. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развој на
веб-портал за рурална општина“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Златко Инџекаров).
17.34. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на вeб сајт за Скопската тврдина Кале” од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Љупчо Коцевски).
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17.35. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „OpenStack”
од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика
(Славчо Митров).
17.36. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Онлајн
систем за евиденција на стручни курсеви и сертификати“ од студент
на прв циклус студии на Факултет за информатика (Живко Манчев).
17.37. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на Андроид мобилна апликација - Meme Guru“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Мартин Серафимов).
17.38. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Конвертирање на веб сајт од CMS во HTML5“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Лидија Калофова).
17.39. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Програма
за едитирање и изработка на графики PaintG“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Борче Иванов).
5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус
на студии и референтот за втор и трет циклус на студии)
18. Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по одделни
предмети

Сесија:
Оддел/катедра:
Модул/насока:
Предмет

Успех
Вкупно Не се
Вкупно Просечна Процент на
пријавени јавиле 6 7 8 9 10 положиле оценка неположени

Постигнати резултати на студентите од втор циклус студии по
одделните предмети на единицата
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по одделни
предмети
Сесија:
Оддел/катедра:
Модул/насока:
Предмет

Успех
Вкупно Не се
Вкупно Просечна Процент на
пријавени јавиле 6 7 8 9 10 положиле оценка неположени
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6. Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
Р.б.
1

Опрема
TV - LCD LG 42”

2

Персонален компјутер

3
4
5
6

Монитор
Циско ИП телефон
Монитор
Фотоапарат
LCD проектор OPTOMA EP
727
LCD проектор OPTOMA EP
727
LCD проектор (подвижни)
Мекинтош (мултимедијален
компјутер)

7
8
9
10

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

Намена
Кампус – 2

Број
2

Кампус – 2

111

Кампус – 2
Кампус – 2
Кампус – 2
Кампус – 2

94
24
17
1

OPTOMA EP 727

ФОН

5

OPTOMA EP 727

Кампус - 2

1

Кампус – 2

4

Кампус – 2

23

Кампус – 2

7

Кампус – 2

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2
Кампус – 2

1
1

Кампус – 2

1

Мац 20”

11

Преносен компјутер /лаптоп

12

Свич Циско

13

Ресивер

14
15

Звучници
Фотокопир Хеrох

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

17

Печатач

Херох 3435

16

Печатач

18

Електронска табла

19

Електронска табла

Херох 3428

clasus board
promethean smart
board

Видео конференциски краен
уред (HDX 7000), камера и
Polycom
звучници
RASCAL, LEGO,
Модуларни роботски
21
коплети
ARobot
22
Сервер
IBM System x3400 M3
20
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Кампус – 2

2

Струмица

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2

3

ФОН

1
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7. Просторни услови
За изведување на студиската програма се обезбедени во потполност
инфраструктурните параметри, просторни, техничко-технолошки,
лабораториски и други ресурси кои се неопходни за реализација на
наставата. Наставата се изведува во согласност со препораките на
акредитационата комисија во амфитеатри, училници и специјализирани
компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено соодветно
место во лабораториите, училниците и амфитеатрите.
Вкупна бруто површина
Р.б.

Просторија
ознака

1.

2

Амфитеатри

Предавални

Бр. на 2
м
места

А1

80

А1

136

А2

120

П3

48

П4

48

П2

56

П6

36

П7

64

П8

27

П9

24

П3

63

П4

16

П5

43

П6

100

П7

60

П8

30

Каде се наоѓа просторијата
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Струмица
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 - Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ Кавадарци
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3.

Компјутерски
лаборатории

КЛ1

32

КЛ5

36

КЛ12

36

КЛ1

83

КП

27

КП 1

33

КП 2

41

Б1

4.

Библиотеки

5.

Читалници

6.

Сали
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

Б3
Ч1

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

8. Издавачка дејност (зборници, книги)
–	Лидија Горачинова -Илиева, Билјана Златановска, Лимонка
Лазарова, “Скрипта со предавања и вежби по Математика
1 за студентите од прва година на техничките факултети”.
Скриптата е рецензирана на Факултетот за информатика при ФОН
Универзитетот во Скопје и објавена на порталот е-учење при ФОН
Универзитетот, Рецензијата е објавена во Универзитетскиот билтен
со број 141 на ФОН Универзитетот, Скопје од 9.6.2014 година.
– Д-р. Владо Гичев: Учебник под наслов Основи на програмирање за
предметот Основи на програмирање
– Интернет технологии (рецензирана скрипта), Koceska, Natasa (2013),
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. ISBN 978-608-4708-83-4.
– Практикум по Интернет технологии. Koceska, Natasa, Jovanovski,
Vlatko (2013) Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.
– Архитектура на компјутери - скрипта, од Игор Стојановиќ, Тодор
Чекеровски
– Практикум за вежби по предметот Архитектура на компјутери,
од Игор Стојановиќ, Тодор Чекеровски
– Mileva, Aleksandra (2014) New Developments in Quasigroup-Based
Cryptography. In: Multidisciplinary Perspectives in Cryptology and
Information Security. IGI-Global, pp. 286-317. ISBN 9781466658080.
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–
–
–
–

Практикум Бази на податоци од автори: Цвета Мартиновска,
Александра Стојанова и Душан Биков
Одбрани текстови од управување со информациски системи, Зоран
Здравев и Александар Крстев, 2013, ISBN: 978-608-4708-48-3, http://
e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=225
Koceski, S., Kokalanov, V., & Stojanov, D. (2013). Практикум по
визуелно програмирање. Универзитет ,,Гоце Делчев” – Штип, ISBN:
978-608-4708-91-9.
Учебник Математика од авторите д-р Татјана Атанасова-Пачемска и
м-р Лимонка Лазарова

Malceski,Aleksa and Manova-Erakovic,Vesna and Markovski,
Gjorgji and Brsakoska, Slagjana and Soptrajanov, Martin and AtanasovaPacemska, Tatjana and Glavce, Metodi and Gacovska, Aneta and Sokolovski,
Petar and Prangoski, Bojan and Misajleski, Zoran and Dimovski,
Pavel and Filipovski, Slobodan and Kostadinova, Sanja and Velinov,
Daniel and Andova, Vesna and Jovcevski, Ilija and Markovska,
Jasmina and Dimovski, Tomi and Pacemska, Sanja and Lazarova,
Limonka (2013) Натпревари по математика во основно образование
2013. Сојуз на математичари на Македонија, Скопје, Р.Македонија, pp.
1-123. ISBN 978-9989-646-42-3
–

–

Монографија
Мартиновска Банде Цвета (2014) Когнитивни процеси, емоции и
интелигентни интерфејси. СТВ Призма – Скопје. ISBN 987-608-245007-0
Зборници:
Издаден е вториот број (за 2013, во март 2014 година) на Годишниот
зборникот на Факултетот за информатика http://js.ugd.edu.mk/index.
php/YFCS/issue/view/58

9. Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти
Благој Делипетрев
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

2012 2016

ICT COST Action
IC1203 ENERGIC

Менаџмент
комитет

2012
-2015

Bregalnica river basin
management project

Експерт

Опис на активностите во тек
на проектот:
Член на работна група
и менаџемнт комитетот.
Истражување и развој во геотехнологии.
Истражување и развој на
апликации за менаџирање на
речен слив Брегалница.
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20142018

COST Action TD1403
BIG-SKY-EARTH

Менаџмент
комитет

Член на работна група
и менаџемнт комитетот.
Истражување и развој во на
апликации за big data.

Цвета Мартиновска Банде

Датум
од-до
20122016

20132014

20142015

Опис на активностите во тек
на проектот:
Теоријата на бихевиористички
типови се користи како основа
Behavioural Types for
учесник во
за нови програмски јазици и
Reliable Large-Scale
проект
методи за развој на софтвер
Software Systems
за комуникациски-интензивни
дистрибуирани системи.
Развој на нови
Развиени се нови алгоритми
алгоритми и
за пребарување на DNK
софтверска
учесник во секвенци и имплементирани се
библиотека за примена
проект
познати алгоритми како дел од
во биомедицинското
софтверската библиотека за
инженерство
биомедицинско инженерство
Набавка, инсталирање
Сензорски мрежи
на потребните сензори и
за надгледување
главен
изработка на апликации за
и контрола на
истражувач
следење на дефинираните
производство на вино
параметри
Наслов на проектот

Позиција

Игор Стојановиќ

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Примена
на директни
01.04.2014 методи за
- 31.03.2016 дигитална
реставрација
на слики

424

Позиција

Главен
истражувач

Опис на активностите во тек на
проектот:
Анализа на веќе постоечките
алгоритами и методи за
отстранување на различни видови
на деградации на сликата
Дефинирање на модел за
оформување на слика и модели
за дигитална реставрација на
слики, при што ќе се разгледуваат
заматувањето од хоризонтално
движење, вертикално движење
како и нивна комбинација
Аплицирање на дефинираните
модели за реставрација на слики од
области од реалниот живот
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Hardware security is becoming
increasingly important for many
embedded systems applications
ranging from small RFID tag to
satellites orbiting the earth. Its
relevance is expected to increase
in the upcoming decades as secure
applications such as public services,
communication, control and
healthcare will keep growing. The
vulnerability of hardware devices that
implement cryptography functions
Trustworthy
(including smart cards) has become
Manufacturing Член на управен the Achille’s heel in the last decade.
12.2012and Utilization
комитет и
Therefore, the industry is recognizing
12.2016
of Secure
работни групи the significance of hardware security
Devices
to combat semiconductor device
counterfeiting, theft of service and
tampering.
This COST action aims at creating
a European network of competence
and experts on all aspects of
hardware security including design,
manufacturing, testing, reliability,
validation and utilization. The
network will play a key role in
developing solutions responding to
the hardware security challenges,
hence strengthening the position of
Europe in the field.
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De-identification in multimedia
content can be defined as the
process of concealing the identities
of individuals captured in a given
set of data (images, video, audio,
text), for the purpose of protecting
their privacy. This will provide an
effective means for supporting the
EU’s Data Protection Directive
(95/46/EC), which is concerned
with the introduction of appropriate
measures for the protection of
Depersonal data. The fact that a person
identification
Член на управен can be identified by such features
for privacy
комитет и
as face, voice, silhouette and gait,
protection in
работни групи indicates the de-identification process
multimedia
as an interdisciplinary challenge,
content
involving such scientific areas as
image processing, speech analysis,
video tracking and biometrics.
This Action aims to facilitate
coordinated interdisciplinary
efforts (related to scientific, legal,
ethical and societal aspects) in
the introduction of person deidentification and reversible deidentification in multimedia content
by networking relevant European
experts and organisations.
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The European
Network on
Integrating
Vision and
Language
(iV&L Net):
Combining
Computer
03.2014-03- Vision and
2018
Language
Processing
For Advanced
Search,
Retrieval,
Annotation
and
Description of
Visual Data

The explosive growth of visual
and textual data (both on the World
Wide Web and held in private
repositories by diverse institutions
and companies) has led to urgent
requirements in terms of search,
processing and management of digital
content. Solutions for providing
access to or mining such data
depend on the semantic gap between
vision and language being bridged,
which in turn calls for expertise
from two so far unconnected fields:
Computer Vision (CV) and Natural
Language Processing (NLP). The
central goal of iV&L Net is to
build a European CV/NLP research
community, targeting 4 focus
Член на управен
themes: (i) Integrated Modelling of
комитет и
Vision and Language for CV and
работни групи
NLP Tasks; (ii) Applications of
Integrated Models; (iii) Automatic
Generation of Image & Video
Descriptions; and (iv) Semantic
Image & Video Search. iV&L Net
will organise annual conferences,
technical meetings, partner visits,
data/task benchmarking, and
industry/end-user liaison. Europe
has many of the world’s leading
CV and NLP researchers. Tapping
into this expertise, and bringing
the collaboration, networking and
community building enabled by
COST Actions to bear, iV&L Net will
have substantial impact, in terms of
advances in both theory/methodology
and real world technologies
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Марија Митева

Датум
од-до

Наслов на проектот

„Функционални
простори,
тополошки и
статистички
аспекти и
2013-2014
примена во
година
електротехниката“
(финансиран од
Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип)

Позиција

млад
истражувач

Александра Милева

Датум
од-до

11.03.2013 30.12.2014

01.10.201401.10.2015

428

Наслов на
проектот
Развој на нови
алгоритми и
софтверска
библиотека
за примена во
биомедицинското
инженерство

Точен и безбеден
пренос на
податоци со
примена на
алгебарски
структури

Опис на активностите во
тек на проектот:

Позиција

Раководител
Домашен
проект
Учесник
(
Раководител:
Верица
Бакева)
Домашен
проект

Опис на активностите во
тек на проектот:
Во рамките на проектот
во печатење е еден труд со
импакт фактор, еден труд
со индекс Коперникус, еден
труд во меѓунардно списание
и два труда на меѓународна и
домашна конференција

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Зоран Здравев

Датум
од-до

Наслов на
проектот

COST:
8 March
PARSEME
2013 – 7 (PARSing and
March 2017 Multi-word
Expressions)

Позиција

Член на
управен
одбор, член
на работна
група 3

Опис на активностите во тек на
проектот:
The general aim of PARSEME is
increasing and enhancing the ICT
support of the European multilingual
heritage.
This aim is pursued via more detailed
objectives:
(outreach) to put multilingualism in
focus of linguistic and technological
studies,
(networking) to establish a longlasting cross-lingual, cross-theoretical
and cross-methodological research
network in natural language
processing (NLP),
(scientific) to bridge the gap between
linguistic precision and computational
efficiency in NLP applications.
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COST:
The European
26 March
Network on
2014 - 25
Integrating
March 2018 Vision and
Language
(iV&L Net)

430

Член на
управен
одбор, член
на работна
група 1

The explosive growth of visual
and textual data (both on the World
Wide Web and held in private
repositories by diverse institutions
and companies) has led to urgent
requirements in terms of search,
processing and management of digital
content. Solutions for providing
access to or mining such data
depend on the semantic gap between
vision and language being bridged,
which in turn calls for expertise
from two so far unconnected fields:
Computer Vision (CV) and Natural
Language Processing (NLP). The
central goal of iV&L Net is to
build a European CV/NLP research
community, targeting 4 focus
themes: (i) Integrated Modelling of
Vision and Language for CV and
NLP Tasks; (ii) Applications of
Integrated Models; (iii) Automatic
Generation of Image & Video
Descriptions; and (iv) Semantic
Image & Video Search. iV&L Net
will organise annual conferences,
technical meetings, partner visits,
data/task benchmarking, and
industry/end-user liaison. Europe
has many of the world’s leading
CV and NLP researchers. Tapping
into this expertise, and bringing
the collaboration, networking and
community building enabled by
COST Actions to bear, iV&L Net will
have substantial impact, in terms of
advances in both theory/methodology
and real world technologies
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Примена
на директни
01.04.2014
методи за
дигитална
31.03.2016
реставрација
на слики

Елена Гелова

Датум од
- до

Налов на
проектот

Од 2013-

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

Анализа на веќе постоечките
алгоритами и методи за
отстранување на различни видови
на деградации на сликата
Дефинирање на модел за
оформување на слика и модели
за дигитална реставрација на
Истражувач
слики, при што ќе се разгледуваат
заматувањето од хоризонтално
движење, вертикално движење
како и нивна комбинација
Аплицирање на дефинираните
модели за реставрација на слики од
области од реалниот живот
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
Млад
простор на дистрибуции.
истражувач
-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.
Позиција
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Душан Биков
Датум
од-до

2014-2015

Наслов на
Позиција
проектот
Сензорски мрежи
за надгледување
Млад
и контрола на
истражувач
производство на
вино

Опис на активностите во тек
на проектот:
Анализа на системите кој
се користат, развивање
на хардверско решение,
инсталирање и тестирање на
системот

Доне Стојанов

Датум оддо

Опис на активностите во
тек на проектот:
Развој на нови
Развој на интегрирана
алгоритми и софтверска
апликација во C#/
Помлад
2013-2014 библиотека за примена
C++ за порамнување и
истражувач
во биомедицинско
пребарување на ДНК
инженерство
секвенци
Наслов на проектот

Позиција

Мартин Лукеревски

Датум оддо
2013-2015

Наслов на проектот

Позиција

Thermodynamics at the
quantum scale, COST
Project, Chair: Janet
Anders

учесник

Александар Крстев

Датум оддо

Наслов на проектот

Позиција

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

учесник

Лимонка Лазарова

Датум
од-до
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Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Опис на активностите
во тек на проектот:
Golomeova, Mirjana
and Krstev, Boris and
Golomeov, Blagoj and
Blažev, Krsto and Krstev,
Aleksandar and Zendelska,
Afrodita
Опис на активностите во
тек на проектот:
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2013-2014

2013-2014
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од Германското здружение за академска размена (ДААД)
Добитник на “Fulbright Fellowship for Visiting Scholars” од
Американското Биро за Образование / Фулбрајт Фондација
Билјана Златановска
Докторскиот труд со наслов „Динамички системи: Лоренцов
систем, решавање и анализа на неговото однесување во зависност
од параметрите и примена” го одбранила на ден 14.3.2014 година, на
Институтот за математика при ПМФ, УКИМ, Скопје.
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–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–
–
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Зоран Трифунов
Kodu Kup Macedonia 2014, учество во финалето како ментор на
ученици со апликација „Хероновата формула до успехот“ , 19.5.2014
година.
Член на организационен одбор на XVIII Јуниорска Балканска
Математичка Олимпијада , Охрид 21-26.6.2014 г.
Certificate this is to certify that Zoran Trifunov from Macedonia has
participated as a Organizing committee in the XVIII Junior Balkan
Mathematical Olympiad 2014
Член на организациониот одбор на V конгрес на математичари од
Македонија, 24-27.2014.
Организатор и предавач на работилница „Како да користиме
Геогебра“, на V конгрес на математичарите од Македонија, 2427.9.2014 г.
Претседавач на сесија на 3-та Интернационална конференција 2014 г.
Методички аспект на наставата по математика. Јагодина 14-15.6.2014
г.организација на Конференција ICT Inovations 2014
Марија Митева
Марија Митева, Билјана Јолевска-Тунеска и Татјана АтанасоваПачемска: „Производи на дистрибуции во Коломбоови алгебри“,
Семинар од проектот „Функционални простори, тополошки и
статистички аспекти и примена во електротехниката“, финансиран
од фондот на научно – истражувачка работа на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип (2014) (учество со презентација).
Душан Биков
Valentin Bakoev, Zlatko Varbanov, Venelin Monev, Maya
Hristova(University of Veliko Tarnovo, Bulgaria) Dushan Bikov,
Aleksandra Stojanova (University of Shtip, Macedonia) - Synchronizing
inventory and transport within supply chain management, book of study
group’s final reports and presentations, Novi Sad, 2014.
Tsonka Baicheva, Dusan Bikov, Yuri Borissov, Limonka Lazarova,
Aleksandra Stojanova, Liliya Stoykova, Stela Zhelezova- Finding an
effective metric usedfor bijective S–box generation by genetic algorithms
study group’s final report and presentation, Sofia, 2014.
Елена Гелова
Учество на V конгрес на математичари на Македонија со
презентирање на труд со наслов Визуализација надискретни случајни
променливи и презентер на работилница Geogebra.
Учество на семинар: Производи и композиции на обопштени функции
и примена. Примена на резултатите во финансиската математика
и електротехниката. Семинар во склоп на проектот Функционални
простори, тополошки и статистички аспекти и примена во
електротехниката, финансиран од Фондот на научноистражувачка
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работа на Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, со презентирање
на презентација со наслов „Нови критериуми за еднолисност на
аналитичките функции”.
–

–
–
–

–

–
–

Лимонка Лазарова
Учество на семинарот Производи и композиции на обопштени
функции и примена. Примена на резултатите во финансиската
математика и електротехниката, со трудот Резултати за композиции
на дистрибуции, УГД, април 2014 г.
Мартин Лукаревски
International conference „Thermodynamics in the Quantum Regime“,
January 20 – 24, Берлин, Германија
International conference Mathematics Days in Sofiа, July 7-10, 2014,
Sofia, Bulgaria. Одржано предавање „Evolution Equations for the Stefan
Problem“.
International Congress of Mathematicians, SEOUL ICM 2014, August
12 – 21, 2014, Seoul, Korea
Зоран Трифунов
Научна – стручна конференција со меѓународен карактер на тема:
СОВРЕМЕНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ- СОСТОЈБИ,
ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Совет на општина Штип,
14.05.2014 година, Труд: „Е-ТЕСТ. КРЕИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ“ –
Т. Атанасова-Пачемска, З. Трифунов, С. Пачемска.
Благој Делипетрев
Од октомври 2013 до јули 2014 - научен престој во Делфт, Холандија
на UNESCO-IHE Institute for water education & TU Delft.
Од јули 2014 до август 2014 - научен престој и Hydroinformatics
конференција во САД.

Владо Гичев
Регионална конференција ИТРО организирана од Техничкиот
факултет „Михаило Пупин“ во Зрењанин, единица на Универзитетот
во Нови Сад. Конференцијата се одржа во Идвор, родното место на
Михаило Пупин на 26 и 27 јуни.
Партнери:
Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute, Russia
Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Department of
Computers and Informatics, Kosice, Slovak Republic,
South-West University “Neofit Rilski”, Faculty of Education,
Blagoevgrad, Bulgaria
Univ. “Goce Delcev”, Faculty of Computer Science, Stip, Macedonia
Факултетот за информатика при унив. Гоце Делчев учествуваше со
осум учесници со постер и орални презентации.
–
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–

Лимонка Лазарова
23-27 септември 2014 Софија - учество во работилница. 104th
European Study Group with Industry workshop September 23 - 27, 2014,
Sofia, Bulgaria- organized by Institute of Information and Communication
Technologies, Bulgarian Academy of Sciences in cooperation with Faculty
of Mathematics and Informatics, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences
and ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry).

–

Сашо Коцески
Учество на Federated Conference of Computer Science and Information
Systems (FedCSIS), Warsaw, Poland, 7 - 10 September, 2014

–
–
–

Зоран Утковски
Посета на Универзитетот во Минхен, Германија, јануари 2014 г.
Посета на Германскиот Аероспејс Центар (DLR), јануари 2014 г.
Посета на Фридрих Александер Универзитетот во ЕрлангенНирнберг, јули-август 2014 г.

–

Александра Милева
Присуство на работен состанок на Управниот комитет на COST
акцијата IC1201: Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software
Systems (BETTY) во Рим, Италија од 29.8.2012 до 2.9.2012 година.

Александра Стојанова
3-7ми февруари 2014 Нови Сад - учество во работилница. The
99th European Study Group with Industry workshop, Department of
Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, Novi Sad, 3rd-7th
February 2014.
23-27ми септември 2014 Софија - учество во работилница. 104th
European Study Group with Industry workshop September 23 - 27, 2014,
Sofia, Bulgaria- organized by Institute of Information and Communication
Technologies, Bulgarian Academy of Sciences in cooperation with Faculty
of Mathematics and Informatics, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences and
ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry).
–

–
–
–
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Зоран Здравев
9-10 март 2014, Атина, Работилница и состанок на управен одбор на
COST: PARSEME
26-27 март 2014, Брисел, Почетен состанок за проектот и состанок
на управен одбор на COST: The European Network on Integrating
Vision and Language (iV&L Net)
7-8-9 септември 2014, Франкфурт, Работилница и состанок на
управен одбор на COST: PARSEME
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Душан Биков
20-23 ноември 2013 Велико Трново – учество на семинар National
Seminar on Coding Theory, 2013 - Veliko Tarnovo, Bulgaria
– 3-7 февруари 2014 Нови Сад- учество во работилница. The 99th
European Study Group with Industry workshop, Department of
Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, Novi Sad, 3rd-7th
February 2014
23-27 септември 2014 Софија- учество во работилница. 104th
European Study Group with Industry workshop September 23 - 27, 2014,
Sofia, Bulgaria- organized by Institute of Information and Communication
Technologies, Bulgarian Academy of Sciences in cooperation with Faculty
of Mathematics and Informatics, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences and
ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry).
13-16 октомври 2014 Порто – учесник на школа за криптографија
CryptoAction School on Cryptographic Attacks, Porto (Portugal) on 1316 October 2014.
–

–

Сашо Коцески
На ден 9 април 2014 во просториите на Факултетот за информатика
предавање под наслов: „Numerical treatment of density waves in
quantum gases “ одржа Prog. Dr. Alexandru I. NICOLIN, Horia Hulubei
National Institute for Physics and Nuclear Engineering Department of
Computational Physics and Information Technologies, ROMANIA.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
1. Вовед
Факултетот за природни и технички науки во изминатата академска
2013/2014
година формира високостручни кадри од областа на
рударство, геологија, градежно инженерство, логистика, инженерство
на животна средина, архитектура, географија, биологија, хемија и
математика. 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 совладување на информациските технологии,
поттикнување на самостојната работа и соработка надвор од струката
со стручњаци од други дисциплини. Ова е постигнато со квалитетно
студирање преку перманентно унапредување на организацијата на
студиите и концептот на наставата, но и на научноистражувачките
активности на Факултет за природни и технички науки во изминатата
академска 2013/2014 година.
Декан
Проф. д-р Зоран Панов
zoran.panov@ugd.edu.mk
Продекан
Проф. д-р Зоран Десподов
zoran.despodov@ugd.edu.mk
Секретар
М-р Нада Донева
nada.doneva@ugd.edu.mk
Технички секретар
М-р Ана Станковска
ana.stankovska@ugd.edu.mk
-

Избор на декан
Наставно - научниот совет на Факултетот за природни и технички
науки, на седницата одржана на 25.5.2011 г., со Одлука бр. 2202-156/3
од 26.5.2013 година ја отпочна постапката за утврдување на еден или
повеќе кандидати за избор на декан на Факултет за природни и технички
науки. Со Одлука бр. 2202-186/3 од 30.6.2011 година, Наставно - научниот
совет на Факултетот утврди кандидат за избор на декан на единицата проф. д-р Зоран Панов, вонреден професор на Факултет за природни и
технички науки. Ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, проф.
д-р Саша Митрев, со Одлука бр. 0801-798/1 од 9.8.2011 година, за декан на
Факултет за природни и технички науки го избра проф. д-р Зоран Панов,
а Универзитетскиот сенат на 54 - та седница одржана на 12.9.2011 година
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ја потврди Одлуката на ректорот на Универзитетот за избор на декан на
Факултет за природни и технички со Одлука бр. 0701-902/8 од 12.9.2011
година.
Структура

Реден
број

Презиме и име

1.

Панов Зоран

2.
3.
4.
5.
6.

Голомеов Благој
Серафимовски Тодор
Боев Блажо
Крстев Борис
Делипетров Тодор
Шијакова Иванова
Тена

7.
8.

Десподов Зоран

9.
10.
11.
12.
13.
14

Спасовски Орце
Петров Гоше
Мирчовски Војо
Голомеова Мирјана
Дамбов Ристо
Лепиткова Соња

15. Стефанова Виолета
16. Стојанова Виолета
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Деспод Катерина
Тасев Горан
Сандева Васка
Намичев Петар
Донева Николинка
Делипетрев Марјан
Донева Благица
Димов Ѓорги
Митановска Ана
Хаџи-Николова
26.
Марија
27. Митев Трајче
Каранакова
28.
Стефановска Радмила
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Звање
декан
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор

Во
редовен
работен
однос
√
√
√
√
√
√
√

продекан, редовен
професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
вонреден
професор
вонреден
професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
асистент
асистент

√
√
√
√
√
√
√
√
√

доцент

√

доцент

√

асистент

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Со договор за
ангажирање
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29.
30.
31.
32.

Зенделска Афродита
Самарџиски Бобан
Мијалковски Стојанче
Димоска Александра

33. Станковска Ана
34. Донева Нада
35. Миланова Љуба
36. Серафимовска Васка
37. Ристова Сања
38. Стојчева Катица
39. Манасков Зоран
40. Лазарова Маја
41. Аџиски Ванчо
42. Наунова Елена
43. Петров Марјан
44. Димитров Христијан
45. Гичевска Билјана

лаборант
лаборант
асистент
асистент
технички
секретар
магистер
секретар
магистер
библиотекар
лаборант
референт во
Студентска
служба
референт во
Студентска
служба
лаборант
помлад асс.
магистер
(во процедура)
докторанд
демонстратор
магистер
волонтер
магистер
волонтер
волонтер
волонтер

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Катедрите во рамки на институтите на Факултет за природни
и технички науки се основна форма на организирање на наставната,
научноистражувачката, применувачката, односно апликативната
работа.
3.1. Институт за геологија
3.1.1. 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.
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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 Тодор
Делипетров.
1.1.2. Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Дипломираните студенти на оваа катедра се стекнуват со детални
знаења од минералогија, петрологија и геохемија, како науки кои
се занимават со изучување на минерали, карпи, како и содржината и
распределбата на хемиските елементи во минералите, карпите, почва, вода,
атмосфера и живиот свет. Минералозите, петролозите и геохемичарите се
неопходни во разни индустриски гранки, како архитектура, градежништво,
хемиска индустрија, земјоделство и др.
Студентите се оспособени за практична и научноистражувачка
работа преку изучување на минерали, карпи и современи неоргански
соединенија, нивните структурни карактеристики, квалитет, обработка
на скапоцени минерали и архитектонско градежен материјал, заштита на
човековата средина од различни минерални загадувачи.
Раководител на Катедрата за петрологија, минералогија е геохемија
е проф. д-р Блажо Боев.
1.1.3. 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.
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1.1.4. Катедра за хидрологија и геотехника
Геотехниката е интердисциплинарна научна област која претставува
спој меѓу геологијата и техничките науки, пред сѐ градежништвото
и рударството. Дипломираните инженери се стекнуваат со знаења за
истражување на теренот за потребите за урбанистичко планирање,
проектирање и градење на објекти од висока градба, патишта, железнички
пруги, аеродроми, тунели, мостови, брани, како и истражување и санација
на свлечишта, одрони и заштита на животната средина.
Хидрологијата е наука која ја проучува подземната вода со сите
аспекти на нејзиното формирање и постоење во корелација со геолошките,
хидрометеоролошките и други фактори. Цели на истражување на
подземните води претставуваат: оцена на резервите, квалитетот и
условите на заштита од загадување и прекумерна експлоатација, како и
оцена на можноста за нивно користење за водоснабдување, наводнување,
флаширање, бањско лекување, туризам, топлификација и друго.
Хидрогеологијата ги решава проблемите на одводнување на рудниците,
земјоделското земјиште, тунелите, сообраќајниците, депониите, урбаните
зони и др.
Раководител на Катедрата за хидрологија и геотехника е проф. д-р
Војо Мирчовски.
1.1.5. Катедра за географија
Студентите од оваа Катедра ќе формираат знаења од областа на
географија кои ќе им послужат како основи 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 методско-педагошки дисциплини можеме да констатираме 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 географија и нејзе
сродни 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.
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1.2. Институт за рударство
1.2.1. 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 достигања 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 може да ги
применат во различни области на стопанството поврзани со минералните
суровини. Стекнатите знаења ќе им овозможат успешно водење на кој
било технолошки процес за третирање на металични или неметалични
минерални суровини, благородни и ретки метали, примена на нови
технологии во минералната технологија, рециклирање на секундарните
суровини, како и процеси од областа на заштитата на животната средина.
Раководител на Катедрата за минерална технологија е проф. д-р
Борис Крстев.
1.2.2. 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, 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.
1.1.1. Катедра за подземна експлоатација
Катедрата за подземна експлоатација обезбедува дипломирани
инженери со неопходно 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
заштитата на животната средина.
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Раководител на Катедрата за подземна експлоатација е проф. д-р
Зоран Десподов.
1.2. Институт за градежно инженерство и архитектура
1.2.2. Катедра за архитектура
Катедрата за архитектура се фокусира на дизајнирање и предлози
за отворен простор, како градски плоштади, улици и паркови, предлог –
проекти за реставрирање и стратегии за конзервација од големи размери.
Планирањето и урбанизмот е поле во експанзија кое ги опфаќа
регионалното и стратешкото просторно планирање и дизајнирање. Тоа
се фокусира на дизајн на околината и урбан дизајн во средни до големи
размери; на пример стратегии за регенерација, крајбрежја, шуми и речни
корита.
Курсот овозможува прогрес кон професионални квалификации по
дипломирањето, како и опфаќање на методите на дизајн на околината и
урбан дизајн и нивната 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.
1.2.3. Катедра за дизајн и технологија на мебел и ентериер
Предметот има за цел да ги воведе студентите во процесот на
проектирање на мебел и ентериер. Тоа се остварува преку запознавање
на проектниот процес и поимите конструкција, обликување, проектната
програма, итн. Еден од главните акценти се става на станот и неговите
функции, искористувањето на просторот и неговото опремување.
Како посебно значаен дел во оформувањето на просторот се изучува
проектирањето 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, столчиња, маси, канцелариски, училишен, детски и друг
мебел; технологии на производи на ентериерот и екстериерот; специјални
производи од дрво, пластика, метал и др. Својства и квалитет на мебел
и ентериерни производи; поим и критериуми, показатели на својствата,
функционалност издржливост, квалитет на материјалите.
Раководител на Катедрата за дизајн и технологија на мебел и ентериер
е доц. д-р Катерина Деспот.
1.2.4. Катедра за градежно инженерство
На Катедрата за градежно инженерство се развиваат потребните
квалификации во инженерската наука, се изучуваат основните концепти
на инженерството, материјали, притисоци, структури, инженерско
проектирање и комуникации, математика, компјутери и проектирање
и конструкција во градежништвото. Ќе се користи информатичката
технологија и компјутерски програми за проектирање. Предвидена е
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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 се
предвидени во набљудување и геотехника за да се унапреди теоретското
учење со практично искуство.
1.3. Институт за индустриско инженерство, менаџмент и
логистика
1.3.1. Катедра за индустриска логистика
Дипломираните студенти на оваа катедра стекнуваат знаења од
областа на индустриската логистика, односно од дејноста која се занимава
со оптимизирање на просторот и времето во функција на најмали трошоци.
Студентите ќе добијат знаења за деловни функции и научни дисциплини
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.
1.3.2. 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.
1.4. Лаборатории во рамки на Факултет за природни и технички
науки
За реализација на практичната работа на студентите и за развивање
на нови методи и техники на научноистражувачка работа, во рамки на
Факултет за природни и технички науки се формираат лаборатории.
1. Лабораторија за минералогија, петрологија и геохемија
Во оваа Лабораторија се вршат минералошки и петролошки
испитувања на разни минерални суровини.
2. Лабораторија за минерална технологија
Оваа Лабораторија е оспособена е за дробење, мелење, ситнење и
класирање на минералните суровини.
3. Хемиска лабораторија
Во оваа Лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали,
карпи, почва, вода и др.
4. Микроскопска лабораторија
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Оваа Лабораторија врши одредување на микроскопските
карактеристики на петрогени и металични минерали. Одредување на
структура, текстура и минерален состав на карпите.
5. Физичка лабораторија
Оваа Лабораторија е оспособена за изведување на вежби по предметот
Физика, односно одредување на физичко-механичките карактеристики на
материјалите.
6. Лабораторија за геофизика
Оваа лабораторија располага со инструменти за магнетни и
геоелектрични мерења.
7. Лабораторија за геомеханика
Во оваа Лабораторија се врши дефинирање на геомеханичките
карактеристики на карпестите маси.
8. Лабораторија за географско информационен систем - ГИС
Оваа Лабораторија работи на изработка на ГИС апликации, карти и
др.
9. 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 рударство, технологија,
електроника, индустриски стакла, керамика и порцелан, за заштита на
спомениците, металургија, машинство, градежништво, стоматологија,
фармација, медицина, биологија и сл.
4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред на 15. седница на ННС одржана на 30.9.2013 год.:
- Усвојување на Записници од 12 - та и 13 - та седница на ННС
1. Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски
академски студии за зимски семестар во учебната 2013/2014 година;
2. Одлука за избор на наставник во насловно звање вонреден професор
за наставно - научната област архитектура, урбанизам и планирање
на Факултет за природни и технички науки;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на 5.9.2013 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област животна
средина - двајца извршители на Факултет за природни и технички
науки;
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4. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на 5.9.2013 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област механика
на карпите и тлото - еден извршител на Факултет за природни и
технички науки;
5. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на 5.9.2013 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област применета
геодезија - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки;
6. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на 5.9.2013 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област градежни
конструкции во ниско и високо градбата - еден извршител на Факултет
за природни и технички науки;
7. Oдлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ на 5.9.2013 година за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област животна
средина - двајца извршители на Факултет за природни и технички
науки;
8. Oдлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ на 5.9.2013 година за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област механика
на карпите и тлото - еден извршител на Факултет за природни и
технички науки;
9. Oдлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Следење на пратки со RFID (радиофреквентна идентификација)
и GPS (глобален систем за позиционирање)“ на кандидат Мише
Милановски;
10. Oдлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Квалитет на подземни води во Малешевскиот регион“ на кандидат
Јасминка Коколанска;
11. Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Марија Стојановска под наслов: „Контрола и третман
на рудничките дренажи во рудник САСА ДОО М. Каменица“;
12. Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Софија Петковска под наслов: „Имплементација на
стандардот за управување со квалитет ISO 9001 во здравствениот
сектор во Р. Македонија“;
13. Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Весна Митевска под наслов: „Испитување на
квалитетот на подземните води, аерозагадувањето, растителните
и животинските производи во околината на хидројаловиштето на
рудникот САСА“;
14. Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Иванка Спировска - Зивосовска под наслов:
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15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

„Еколошко прифатливо управување со ПХБ во електричната опрема
во Република Македонија“;
Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Влатко Трпески под наслов: „Испитување на тешки
и токсични метали во Езеро Козјак и мерки за заштита“;
Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Елтон Трајко под наслов: „Логистика на осигурување
и изработка на штети при преземање во осигурувањето“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Гоце Вучковски под наслов:
„Рециклирачка технологија на секундарни суровини во Р. Македонија
преку примена на светските и напредни системи“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Владимир Маневски под наслов:
„Геоелектрични модели на наоѓалишта на јаглен“;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за засметување на времето на избор во наставно - научно
звање - доц. д-р Петар Намичев;
Одлука за одобрување на област на научно усовршување - асс. м-р
Стојанче Мијалковски;
Одлука за одобрување на преноќевање - Дд-р Александар Волков Москва, Руска Федерација (Барање - проф. д-р Тодор Серафимовски);
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04021/56 од 30.9.2013 година) - Лаборант Васка Серафимовска - Белград,
Србија.
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/97 од 13.9.2013 година - Димитар Белиќ (втор
циклус);
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/94 од 13.9.2013 година - Горан Сарафимов
(втор циклус);
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/95 од 13.9.2013 година - Виктор Сарафов
(втор циклус);
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/96 од 13.9.2013 година - Маријан Поп Андонов (втор циклус);
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/96 од 4.9.2013 година - Стојне Стоиловски
(втор циклус);
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/153 од 27.9.2013 година - Илина Лалкова
(втор циклус);
Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/99 од 5.9.2013 година - Борче Стојчевски
(втор циклус);
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31. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/100 од 05.9.2013 година - Дејан Ангеловски
(втор циклус);
32. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/92 од 4.9.2013 година - Борче Везенков (втор
циклус);
33. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/137 од 23.9.2013 година - Влатко Панов (втор
циклус);
34. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/127 од 18.9.2013 година - Влатко Наумоски
(втор циклус);
35. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/145 од 24.9.2013 година - Јасминка Коколанска
(втор циклус);
36. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/154 од 27.9.2013 година - Катерина Карага
(втор циклус);
37. Одлука за одобрување на Барање за мирување на обврските од
студирањето бр. 1502-83/77 од 3.9.2013 година - Слаџана Веселиновска
(втор циклус);
38. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1506-9/3 од 18.9.2013 година - Марија Костадинова;
39. Одлука за одобрување на Барањето за активирање на студии кои
биле во прекин бр. 1505-9/2 од 18.9.2013 година - Благој Тасев;
40. Одлука за одобрување на Барањето за активирање на студии кои
биле во прекин бр. 1505-9/8 од 27.9.2013 година - Иле Димов;
41. Одлука за одобрување на Барањето за активирање на студии кои
биле во мирување бр. 1505-9/6 од 25.9.2013 година - Зоран Смилков;
42. Одлука за одобрување на Барањето за активирање на студии кои
биле во мирување бр. 1505-9/4 од 19.9.2013 година - Ивана Печевска;
43. Одлука за одобрување на Барањето за активирање на студии кои
биле во прекин бр. 1505-9/7 од 27.9.2013 година - Милена Дончевска;
44. Одлука за одобрување на Барањето за промена на начинот на
студирање од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/6 од 19.9.2013
година - Надица Апостолова;
45. Одлука за одобрување на Барањето за промена на начинот на
студирање од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/5 од 19.9.2013
година - Јанинка Нанчева - Коцев;
46. Одлука за одобрување на Барањето за промена на начинот на
студирање од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/8 од 1.10.2013
година - Костадин Манчев;
47. Одлука за одобрување на Барањето за промена на начинот на
студирање од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/7 од 26.9.2013
година - Даниел Ѓорѓев;
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48. Одлука за одобрување на Барањето за промена на начинот на
студирање од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/5 од 18.9.2013
година - Сања Јовановска;
49. Одлука за одобрување на Барање за премин од една единица на друга
во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/6 од
21.8.2013 година - Берк Челенк;
50. Одлука за одобрување на Барање за премин од една единица на друга
во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/5 од
4.9.2013 година - Ерај Наим Алтан;
51. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1502-15/9 од 29.8.2013
година - Ненад Гоцевски;
52. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Ненад Гоцевски;
53. Одлука за одобрување на Барањето за префрлување од друг
Универзитет на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-14/1 од
19.8.2013 година - Кристина Крстеска;
54. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Кристина Крстеска;
55. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/18 од 26.9.2013
година - Ангела Ѓеоргиева;
56. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Ангела Ѓеоргиева;
57. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/10 од 12.9.2013
година - Марија Коцева;
58. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Марија Коцева;
59. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/21 од 27.9.2013
година - Оливера Захариева;
60. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Оливера Захариева;
61. Одлука за одбивање на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/17 од 26.9.2013
година - Бертан Јусаинов;
62. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/19 од 12.9.2013
година - Андреј Лазаров;
63. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/28 од
26.9.2013 година - Андреј Лазаров;
64. Одлука за одобрување на Барање за премин од една единица на друга
во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/9 од
18.9.2013 година - Златко Стоилов;
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65. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/30 од
27.9.2013 година - Златко Стоилов;
66. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од друг Универзитет
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-14/5 од 18.9.2013
година - Грегор Димитровски;
67. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/22 од
18.9.2013 година - Грегор Димитровски;
68. Одлука за одбивање на Барањето за премин од една единица на друга
во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/10 од
19.9.2013 година - Сашко Трајков;
69. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/27 од 4.10.2013
година - Елена Новеска;
70. Одлука за одобрување на Барањето за премин од една единица на
друга во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/8
од 18.09.2013 година - Оркиде Чакироглу;
71. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/22 од 30.9.2013
година - Надица Димитровска;
72. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Надица Димитровска;
73. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/26 од 4.10.2013
година - Босилка Јанева;
74. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/25 од 4.10.2013
година - Драгица Трајковска;
75. Одлука за одобрување на Барањето за премин од една единица на
друга во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/15
од 04.10.2013 година - Елена Поповиќ - Цесар;
76. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/37 од
4.10.2013 година - Елена Поповиќ - Цесар;
77. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/23 од
26.9.2013 година - Борислав Малинков;
78. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од друг Универзитет
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-14/9 од 26.9.2013
година - Александра Илиева;
79. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/27 од
26.9.2013 година - Александра Илиева;
80. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/23 од 1.10.2013
година - Ивана Стојанова;
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81. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една на друга
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-15/16 од 26.9.2013
година - Васко Митревски;
82. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/34 од
1.10.2013 година - Васко Митревски;
83. Одлука за одобрување на Барањето за премин од една единица на
друга во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/7
од 18.9.2013 година - Јигит Јилман;
84. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Јигит Јилман;
85. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од друг Универзитет
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-14/6 од 19.9.2013
година - Александра Кимовска;
86. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени
на друга високообразовна установа - Александра Кимовска;
87. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/20 од
18.9.2013 година - Љубиша Костадинов;
88. Одлука за одобрување на Барањето за премин од една единица на
друга во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/13
од 27.9.2013 година - Мехмет Седат Демирел;
89. Одлука за одобрување на Барањето за премин од една единица на
друга во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/18
од 22.10.2013 година - Сашко Филипов;
90. Одлука за одобрување на Барањето за премин од една единица на
друга во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/16
од 8.10.2013 година - Александар Јакимовски;
91. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од друг Универзитет
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-14/10 од 4.10.2013
година - Симона Милковска;
92. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/36 од
4.10.2013 година - Симона Милковска.
Дневен ред на 16. седница на ННС одржана на 28.10.2013 година.:
- Усвојување на Записник од 15 - та седница на ННС
1. Oдлука за усвојување на Годишен извештај за работа на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
за академската 2012/2013 година за периодот од 15.9.2012 година до
14.9.2013 година;
2. Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ за 2014 година;
3. Одлука за потврдување на формирани катедри во рамки на Факултет
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип;
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4. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот со
наслов „Дупчење и минирање“ од авторот проф. д-р Ристо Дамбов;
5. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
со наслов „Менаџмент на комунален отпад“ од авторите проф. д-р
Благој Голомеов и асс. д-р Трајче Митев;
6. Oдлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Рециклирање на отпадно стакло и начинот на негова повторна
употреба“ на кандидат Даниела Нелепа - Дамеска;
7. Oдлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Рада Аврамовска под наслов: „Миланковичевите
криви на осончување во корелација со геомагнетното поле на
Земјата“;
8. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Елтон Трајко под наслов:
„Логистика на осигурување и изработка на штети при преземање во
осигурувањето“;
9. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Иванка Спировска - Зивосовска под
наслов: „Еколошко прифатливо управување со ПХБ во електричната
опрема во Република Македонија“;
10. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Марија Стојановска под наслов:
„Контрола и третман на рудничките дренажи во рудник САСА ДОО
М. Каменица“;
11. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Весна Митевска под наслов:
„Испитување на квалитетот на подземните води, аерозагадувањето,
растителните и животинските производи во околината на
хидројаловиштето на рудникот САСА“;
12. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Софија Петковска под наслов:
„Имплементација на стандардот за управување со квалитет ISO 9001
во здравствениот сектор во Р. Македонија“;
13. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Влатко Трпески под наслов:
„Испитување на тешки и токсични метали во Езеро Козјак и мерки
за заштита“;
14. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
15. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Елена Ристовска;
16. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Милена Огненовска;
17. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Петар Пирганоски;
18. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Горан Стаменов;
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19. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Оливер Алексов;
20. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Игор Тонев;
21. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Игор Карагунов;
22. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Мирослав Цикарски;
23. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Александар Ристевски;
24. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Ален Демиров;
25. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Анѓелче Павлов;
26. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Антонио Лазаров;
27. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Билјана Насева;
28. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Богданче Петрушевски;
29. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Владимир Тодоровски;
30. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Дејан Ампов;
31. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Димитар Бораниски;
32. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Добре Ристов;
33. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Драган Цвијетиќ;
34. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Драгана Јорданова;
35. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Драги Наунов;
36. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Емилија Славкова;
37. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Златко Георгиев;
38. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Катерина Михаилова;
39. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Марија Рунтева;
40. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Ранко Урумов
41. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Симона Цурева;
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42. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Александар Димитров;
43. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Билјана Наневска;
44. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Билјана Трајкова;
45. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Благица Кузманова;
46. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Благој Јосифов;
47. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Блажо Јанчев;
48. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Глигорчо Чејков;
49. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Душко Мајсторов;
50. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Жаклина Кузманова;
51. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Златко Стојановски;
52. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Никола Деков;
53. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Николинка Ташевска;
54. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Орданчо Трајковски;
55. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Пенелопи Гркова;
56. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Росица Кујумџиева;
57. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Сања Сотирова;
58. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Сашко Ѓорѓиев;
59. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Славе Темовски;
60. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Тања Златеска;
61. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Тошо Стопанов;
62. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Фердинанд Ризов.
63. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0402-1/59
од 28.10.2013 година) - проф. д-р Зоран Панов - Белград, Р. Србија.
64. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/229 од 28.10.2013 година - Влатко Трпески
(втор циклус);
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65. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/194 од 9.10.2013 година - Горан Басовски
(втор циклус);
66. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/198 од 10.10.2013 година - Валентина
Маневска (втор циклус);
67. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/160 од 27.9.2013 година - Бобан Анастасоски
(втор циклус);
68. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/162 од 27.9.2013 година - Дејан Павлов (втор
циклус);
69. Одлука за одобрување на Барање за промена на начинот на студирање
од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/11 од 4.10.2013 година Даниела Стојанова;
70. Одлука за одобрување на Барање за премин од една единица на друга
во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-16/14 од
22.9.2013 година - Дарко Алексов;
71. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/35 од
4.10.2013 година - Благој Нешов;
72. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/29 од
27.9.2013 година - Марика Балабанова;
73. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/32 од
1.10.2013 година - Момир Белшоски;
74. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/33 од
1.10.2013 година - Сања Арсова;
75. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/38 од
14.10.2013 година - Фиданка Бонева.
Дневен ред на 17. седница на ННС одржана на 11.11.2013 година.:
1. Разгледување на Допис бр. 2201-315/1 од 8.11.2013 година доставен до
Факултет за природни и технички науки од страна на Министерство
за образование и наука на Република Македонија;
2. Одлука за вклучување на надворешни предавачи од праксата во
реализирање на наставата на Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за скриптата со наслов „Стабилност на терен“ од авторот д-р Ристо
Поповски;
4. Oдлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Персонална експозиција на јаглероден моноксид (CO) на работници
на монтажни работи во близина на сообраќајници“ на кандидат Дејан
Ангеловски;
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5. Oдлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Петролошки и вулканолошки карактеристики на карпите од
локалитетот Кокино“ на кандидат Саше Митрев;
6. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Рада Аврамовска под
наслов: „Миланковичевите криви на осончување во корелација со
геомагнетното поле на Земјата“;
7. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
8. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Марија Секулова;
9. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Суза Цветковска;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Дарко Митевски;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Диме Јовановски;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Роберт Георгиев.
13. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/246 од 24.10.2013 година - Зоран Вучковски
(втор циклус);
14. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/246 од 1.11.2013 година - Ирена Јовановска
(втор циклус);
15. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/252 од 1.11.2013 година - Филип Иванов (втор
циклус);
16. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/230 од 28.10.2013 година - Елена Јанкова
(втор циклус);
17. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/213 од 17.10.2013 година - Васја Дамески
(втор циклус);
18. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во мирување бр. 1505-9/15 од 28.10.2013 година - Елена Такова;
19. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/16 од 28.10.2013 година и промена на студиската
програма - Васко Митревски;
20. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/13 од 28.10.2013 година - Ахмед Салифовски;
21. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/14 од 28.10.2013 година - Борче Панов;
22. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/10 од 4.10.2013 година - Марко Димитриевски;
23. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
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во прекин бр. 1505-9/9 од 3.10.2013 година - Славе Јованов;
24. Одлука за одбивање на Барање за активирање на студии кои биле во
прекин бр. 1505-9/5 од 19.9.2013 година - Мишко Кировски;
25. Одлука за одбивање на Барање за активирање на студии кои биле во
прекин бр. 1505-27/9 од 30.9.2013 година - Гоце Паневски;
26. Одлука за одобрување на Барање за промена на начинот на студирање
од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/9 од 3.10.2013 година Благој Тасев;
27. Одлука за одобрување на Барање за промена на начинот на студирање
од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/10 од 4.10.2013 година Благојчо Анчев;
28. Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-16/19 од 22.10.2013 година
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип - Борче Јовановски;
29. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/42 од 28.10.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Филип Петров;
30. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-14/7 од 26.9.2013 година
за префрлување од друг Универзитет на Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип - Александар Тимов;
31. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/24 од 26.9.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Александар Тимов;
32. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/40 од 25.10.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Бранко Сребров;
33. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/41 од 28.10.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Дејан Ѓошев.
Дневен ред на 18. седница на ННС одржана на 25.11.2013 година.:
- Усвојување на Записник од 16 - та седница на ННС
1. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-219/8
од 30.8.2013 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2013/2014 година во рамки на студиската програма Архитектура и
дизајн на Факултет за природни и технички науки;
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-219/10
од 30.8.2013 година за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2013/2014 година во рамки на студиската програма
Архитектура и дизајн на Факултет за природни и технички науки;
3. Одлукa за избор на наставник во наставно - научно звање доцент за
наставно - научната област животна средина на Факултет за природни
и технички науки - двајца извршители;
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4. Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање доцент за
наставно - научната област механика на карпите и тлото на Факултет
за природни и технички науки;
5. Oдлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1 под наслов
„Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од авторот доц.
д-р Петар Намичев;
6. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
7. Одлука за одобрување на Барање за враќање на парични средства бр.
1505-27/12 од 8.11.2013 година на студент Фатих Чалис;
8. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во мирување бр. 1505-9/18 од 15.11.2013 - Ристе Кочов;
9. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-16/11 од 19.9.2013
година за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип - Филип Петров;
10. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/45 од 7.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Бојан Димитров;
11. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/39 од 25.10.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Драган Митев;
12. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/43 од 1.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Киро Христов.
Дневен ред на 19. седница на ННС одржана на 10.12.2013 година.:
- Усвојување на Записник од 17 - та и 18 - та седница на ННС
1. Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за летен семестар во учебната 2013/2014 година на Факултет
за природни и технички науки;
2. Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет за
природни и технички науки за прв и втор циклус на универзитетски
академски студии за летен семестар во учебната 2013/2014 година;
3. Одлука за ангажирање на наставник од Факултет за природни и
технички науки за потребите на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ - Скопје за прв циклус на универзитетски академски
студии за зимски семестар во учебната 2013/2014 година;
4. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на прв и втор циклус на универзитетски академски студии во учебната
2014/2015 година на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
5. Донесување на Одлука за прием на кандидати на втор циклус на
универзитетски академски студии на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
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6. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
2202-302/29 од 29.10.2013 година за усвојување на предлог годишен
план и програма за издавачка дејност на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
7. Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник по предметот
Општа геологија под наслов „Општа геологија“ од авторите проф.
д-р Крсто Блажев и доц. д-р Марјан Делипетрев;
8. Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник по предметот
Геолошко картирање под наслов „Геолошко картирање“ од авторот
проф. д-р Гоше Петров и проф. д-р Никола Думурџанов;
9. Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Алтерации и минерални парагенези под наслов „Алтерации и
минерални парагенези“ од авторот доц. д-р Горан Тасев;
10. Oдлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Загаденоста на амбиенталниот воздух во Град Скопје со цврсти
честички (PM10) во период од пет последователни години“ на кандидат
Горан Басовски;
11. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
12. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04021/60 од 10.12.2013 година) - проф. д-р Виолета Стојанова - Софија, Р.
Бугарија.
13. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/205 од 15.10.2013 година - Дафинка Димитрова
(втор циклус);
14. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/259 од 18.11.2013 година - Емилија Иваноска
(втор циклус);
15. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рок на
студирање бр. 1502-83/264 од 26.11.2013 година - Сашо Стојков (втор
циклус);
16. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/17 од 15.11.2013 година - Тоше Димитриев;
17. Одлука за одобрување на Барање за промена на начин на студирање
од редовен во вонреден студент бр. 1505-23/12 од 8.11.2013 година Милчо Величковски (втор циклус);
18. Одлука за одбивање на Приговор бр. 1505-27/14 од 22.11.2013 година
- Добрин Чергарски;
19. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/46 од 15.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Офелија Илиева;
20. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/49 од 15.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Невенка Спасова;
21. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/18 од 16.8.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Мирјана Деспотовиќ;
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22. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/48 од 15.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Даниел Гошевски;
23. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/51 од 22.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Даниела Станковска;
24. Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-15/28 од 22.11.2013 година
за префрлување од една на друга студиска програма во рамки на
единицата - Љупчо Шошев;
25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-17/47 од 15.11.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Магдалена Костоска.
Дневен ред на 20. седница на ННС одржана на 26.12.2013 година.:
1. Oдлука за усвојување на Барање за финансирање на
научноистражувачки проект под наслов: „Неконвенционални методи
на експлоатација на јаглени во Р. Македонија“;
2. Oдлука за усвојување на Барање за финансирање на
научноистражувачки проект под наслов: „Металогенетски и
геохемиски проучувања на наоѓалиштата на неметални минерални
суровини на Селечка Планина, Р. Македонија“;
3. Oдлука за усвојување на Барање за финансирање на
научноистражувачки проект под наслов: „Дефинирање на локалните
параметри на геомагнетната станица Плачковица во корелација со
околните опсерватории“;
4. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
5. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/19 од 4.12.2013 година - Наташа Мајсторова;
6. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-15/11 од 18.9.2013
година за префрлување од една на друга студиска програма во рамки
на единицата - Ангел Бошковски;
7. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/12 од 14.10.2013 година - Влатко Спасовски;
8. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин бр. 1505-9/11 од 14.10.2013 година - Иван Цинцовски;
9. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-15/30 од 22.11.2013
година за префрлување од една на друга студиска програма во рамки
на единицата и промена на студиската програма - Влатко Спасовски;
10. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-15/29 од 22.11.2013
година за префрлување од една на друга студиска програма во рамки
на единицата и промена на студиската програма - Иван Цинцовски;
11. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Влатко Спасовски;
12. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа - Иван Цинцовски.
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2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Дневен ред на 1. седница на ННС одржана на 29.1.2014 година.:
Усвојување на Записник од 19 - та седница на ННС, одржана на
ден 10.12.2013 година;
Усвојување на Записник од 20 - та седница на ННС, одржана на
ден 26.12.2013 година
Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-342/19
од 12.12.2013 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната
2013/2014 година на студиските програми во рамки на Факултет за
природни и технички науки;
Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-342/95
од 12.12.2013 година за ангажирање на наставник за потребите
на Факултет за природни и технички науки за втор циклус на
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната
2013/2014 година од Државен универзитет - Тетово;
Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски
академски студии за летен семестар во учебната 2013/2014 година;
Одлука за определување на бројот на членови на Наставно - научен
совет на Факултет за природни и технички науки.
Дневен ред на 2. седница на ННС одржана на 7.2.2014 година.:
Усвојување на Записник од 1 - та седница на ННС, одржана на
ден 29.1.2014 година;
Разгледување на Барање бр. 2205-55/1 од 5.2.2014 година за
рецензирање на документација во врска со техничко решение од
Рударски институт, Белград;
Разгледување на Барање бр. 2207-59/1 од 6.2.2014 година за
организирање на состанок во рамки на Факултет за природни и
технички науки од Приватна научна установа Рударски институт,
Скопје, Р. Македонија;
Разгледување на Барање бр. 2207-60/1 од 6.2.2014 година за давање
на мислење за специјалистичко образование од рударска струка од
СОУ „Наум Наумовски - Борче“, Пробиштип;
Разгледување на Барање бр. 2207-58/1 од 6.2.2014 година за
номинирање на член во работна група од Рудник за олово и цинк
„САСА“, Македонска Каменица;
Разгледување на Барање бр. 0405-2/3 од 6.2.2014 година за
организационо спојување на Лабораторијата за електронска
микроскопија и Теренската лабораторија за животна и работна
средина од Раководителите на лабораториите - проф. д-р Блажо Боев
и проф. д-р Дејан Мираковски;
Разгледување на Барање бр. 0405-2/2 од 6.2.2014 година за усвојување
на Правилник за спроведување на обука за безбедно извршување на
работата од проф. д-р Дејан Мираковски;
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7. Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешните односи
и работењето на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
8. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
9. Одлука за избор на членови на Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
10. Одлука за распишување на конкурс за избор на асистент - докторанд
за научната област Подготовка на минерални суровини на Факултет
за природни и технички науки;
11. Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник по предметот
Геодезија под наслов „Геодезија“ од авторот проф. д-р Ристо
Рибароски;
12. Одлука за усвојување на Барање за издавање на практикум по
предметот Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1 под
наслов „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од
авторот доц. д-р Петар Намичев;
13. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
со наслов „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од
авторот доц. д-р Петар Намичев;
14. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата со
наслов „Алтерации и минерални парагенези“ од авторот доц. д-р
Горан Тасев;
15. Одлука за ангажирање на волонтери на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
16. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
17. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/8
од 7.2.2014 година) - проф. д-р Борис Крстев - Истанбул, Турција;
18. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/7
од 7.2.2014 година) - проф. д-р Зоран Десподов - Острава, Р. Чешка;
19. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/6
од 7.2.2014 година) - проф. д-р Тодор Серафимовски - Љубљана, Р.
Словенија;
20. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/2 од 28.1.2014 година) - проф. д-р Тодор Серафимовски - Прага, Р.
Чешка.
21. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/4 од 28.1.2014 година) - проф. д-р Виолета Стефанова - Прага, Р.
Чешка;
22. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/3
од 28.1.2014 година) - доц. д-р Горан Тасев - Прага, Р. Чешка;
23. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/1
од 21.1.2014 година) - доц. д-р Марјан Делипетрев - Болоња, Италија.
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24. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-83/267 од 10.12.2013
година за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор
циклус - Живко Калевски;
25. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-83/268 од 16.12.2013
година за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор
циклус - Дарко Герасимов;
26. Одлука за одбивање на Барање бр. 1502-69/26 од 16.12.2013 година
за ослободување од плаќање на паричен износ за продолжување на
рокот на студирање - Дарко Герасимов;
27. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-60/1 од 20.1.2014 година за
признавање на испити положени на друга високообразовна установа Емилија Поп Глигорова;
28. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/55 од 17.12.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Весна Миланова;
29. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/56 од 23.12.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Игор Митрески;
30. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-17/57 од 25.12.2013 година за
признавање на испити положени на друга високообразовна установа Лазар Игнатов;
31. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/1 од 20.1.2014 година за
признавање на испити положени на друга високообразовна установа Симона Милковска;
32. Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип - Марјан Грозданов;
33. Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип - Сашко Трајков;
34. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-15/31 од 24.12.2013 година за
промена на студиска програма - Тоше Димитриев;
35. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/1 од 21.1.2014 година за
мирување на обврските од студирање - Даниел Стојков;
36. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-69/33 од 30.12.2013 година
за враќање на уплатени парични средства - Ацо Трајчов;
37. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-10/1 од 22.1.2014 година за
ослободување од партиципација - Александар Радевски;
38. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/3 од 3.2.2014 година за
ослободување од партиципација - Симона Стефанова.
Дневен ред на 3. седница на ННС одржана на 14.2.2014 година.:
Усвојување на Записник од 2 - та седница на ННС, одржана на
ден 7.2.2014 година;
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
-
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Дневен ред на 4. седница на ННС одржана на 12.3.2014 година.:
Усвојување на Записник од 3 - та седница на ННС, одржана на
ден 14.2.2014 година;
Предлог - одлука за избор на визитинг - професор на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за вклучување на надворешни предавачи од праксата во
реализирање на наставата на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за именување на раководител на Теренската лабораторија
за животна и работна средина и електронска микроскопија во рамки
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за избор на менаџер на квалитет на Теренската лабораторија
за животна и работна средина и електронска микроскопија во рамки
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска
дисертација на кандидат м-р Ѓорги Димов под наслов: „Методологија
на истражување и дефинирање на инженерско - геолошките
карактеристики на наоѓалишта на архитектонско - градежен камен
во Р. Македонија“;
Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска дисертација
на кандидат м-р Благица Донева под наслов: „Дефинирање на
корелационата зависност помеѓу сеизмичкото и магнетното поле модел за Република Македонија“;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Анкица Илијева Стошиќ под наслов: „Дизајнирање
на работните косини на ПК ‘Ржаново во функција на обезбедување
на факторот на сигурност“;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Оптимален избор на товарно - транспортна механизација при
транспорт на руда и јаловина во рудници со подземна експлоатација“
на кандидат Ванчо Гоцевски;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Анализа на нивото на бучава и персоналната изложеност на бучава
на работниците во рударството“ на кандидат Андреј Кепески;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд: „Бучава
и заштита од бучавата на вонградски патишта“ на кандидат Ристо
Манчев;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Пластични деформации на флексибилните коловозни конструкции
на површини со посебен режим на сообраќај во градот Скопје“ на
кандидат Благој Кчев;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Корелација помеѓу Еуро - код и МК - стандард за геомеханика“ на
кандидат Горан Ангелов;
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13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Изложеност на гасови и испарливи органски компоненти во
простории за престој на деца, позадински концентрации и асоцирани
ефекти“ на кандидат Благица Чиплаковска;
14. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
15. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/5 од 3.2.2014 година за
признавање на испити положени на друга високообразовна установа
- Авдуш Јунузи;
16. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/4 од 30.1.2014 година за
признавање на испити положени на друга високообразовна установа Марјан Стоилков;
17. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/53 од 13.12.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Мехмет Седат Демирел;
18. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/52 од 13.12.2013
година за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа - Синан Сари;
19. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/3 од 21.1.2014 година за
признавање на испити положени на друга високообразовна установа Симона Атанасова;
20. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-82/13 од 12.2.2014 година
за мирување на обврските од студирањето (втор циклус студии) Дејан Митков;
21. Одлука за изменување на Одлука бр. 2202-324/10 од 29.11.2013
година за одобрување на Барање бр. 1505-9/18 од 15.11.2013 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Ристе Кочов;
22. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/2 од 30.1.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Ангел Савев;
23. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-22/3 од 5.2.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Марко Колев;
24. Одлука за промена на начинот на студирање од вонреден во редовен
студент со кофинансирање - Крсте Настов;
25. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-14/1 од 4.2.2014 година за
префрлување од друг Универзитет на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип - Слободанка Серафимова;
26. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени
на друга високообразовна установа - Слободанка Серафимова;
27. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-16/2 од 6.2.2014 година
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип - Сашо Цветановски;
28. Одлука за одбивање на Барање бр. 1502-45/3 од 31.1.2014 година
за префрлување од една на друга студиска програма во рамки на
единицата (втор циклус студии) - Драган Јаневски;
29. Одлука за одбивање на Барање бр. 1502-68/10 од 26.2.2014 година за
враќање на уплатени парични средства (втор циклус студии) - Драган
Јаневски;
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30. Одлука за одбивање на Барањето бр. 1502-45/2 од 31.1.2014 година
за префрлување од една на друга студиска програма во рамки на
единицата (втор циклус студии) - Тоше Димитров;
31. Одлука за одбивање на Барање бр. 1502-68/9 од 26.2.2014 година за
враќање на уплатени парични средства (втор циклус студии) - Тоше
Димитров;
32. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-10/2 од 24.1.2014 година за
враќање на уплатени парични средства - Дејан Ангеловски;
33. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-27/17 од 13.12.2013 година
за враќање на уплатени парични средства - Надица Димитровска;
34. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-82/16 од 25.2.2014 година
за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор циклус
- Зоранчо Божинов;
35. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-82/11 од 6.2.2014 година за
продолжување на рокот за завршување на студиите од втор циклус Митко Лиговски;
36. Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-82/17 од 25.2.2014 година
за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор циклус
- Драган Ристовски (Во прилог на Одлуката, доставено е Известување
бр. 2207 - сл. од 19.3.2014 година во врска со Барање бр. 1502-68/8 од
25.2.2014 година за ослободување од плаќање на износ од 12.000,оо
денари за продолжување на рокот на студирање од Драган Ристовски,
студент на втор циклус студии во рамки на Факултет за природни
и технички науки до Комисија за финансии, инвестиции и развој
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип);
1.
2.
3.
4.
5.
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Дневен ред на 5. седница на ННС одржана на 31.3.2014 година.:
Усвојување на Записник од 4 - та седница на ННС, одржана на
ден 12.3.2014 година;
Разгледување на Понуда бр. 2207-112/1 од 26.3.2014 година за
преземање на геолошка документација од библиотека на ОП
„Геоинститут“ - Скопје;
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите
звања за наставно - научната област/поле Архитектура, урбанизам и
планирање на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за именување на Раководител на обуки на вработените за
безбедно извршување на работата во рамки на Факултет за природни
и технички науки;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за практикумот
со наслов „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од
авторот доц. д-р Петар Намичев;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Историја на пејзажната архитектура 2 под наслов „Историја на
пејзажната архитектура 2“ од авторите доц. д-р Васка Сандева и доц.
д-р Катерина Деспот;
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6. Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Теорија на композиција во пејзажната архитектура под наслов
„Теорија на композиција во пејзажната архитектура“ од авторите
доц. д-р Катерина Деспот и доц. д-р Васка Сандева;
7. Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска дисертација
на кандидат м-р Тодор Чекеровски под наслов: „Оптимизација на
диспечерски систем за управување на мобилна рударска опрема со
примена на GPS технологии“;
8. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
9. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/15 од 31.3.2014 година) - проф. д-р Тодор Серафимовски Тирана, Р. Албанија;
10. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/16 од 31.03.2014 година) - проф. д-р Тодор Серафимовски
- Албена, Р. Бугарија;
11. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/17 од 31.3.2014 година) - доц. д-р Горан Тасев - Тирана, Р.
Албанија;
12. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/18 од 31.3.2014 година) - доц. д-р Горан Тасев - Албена, Р.
Бугарија;
13. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/19 од 31.3.2014 година) - проф. д-р Мирјана Голомеова - Охрид, Р.
Македонија;
14. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/20 од 31.3.2014 година) - асс. м-р Афродита Зенделска - Охрид, Р.
Македонија.
15. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/19 од
17.12.2013 година за признавање на испити - Благој Јованов;
16. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/19 од
17.12.2013 година за признавање на испити - Сашо Миланов;
17. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/7 од 25.2.2014
година за признавање на испити - Васка Тодорова;
18. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/9 од 10.3.2014
година за признавање на испити - Христијан Наумоски;
19. Предлог - одлука за одбивање на Барање бр. 1505-17/8 од 10.3.2014
година за признавање на испити - Сарафчо Божинов;
20. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-14/3 од 4.2.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
- Дијана Малиш Спасевска;
21. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-14/2 од 4.2.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
- Светлана Перунковска - Апостолова;
22. Предлог - одлука за одбивање на Барање бр. 1505-15/1 од 14.2.2014
година за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата - Зоран Минов;
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23. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/6 од 10.3.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Јовица Велиновски;
24. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-22/55 од 4.3.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Блашко Арсов;
25. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-22/4 од 21.2.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Здравко Ѓоргиев;
26. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/1 од 20.2.2014 година
за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден студент
- Петар Стоев;
27. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/5 од 24.2.2014 година за
враќање на уплатени парични средства - Славица Бојаџиева.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
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Дневен ред на 6. седница на ННС одржана на 30.4.2014 година.:
Усвојување на Записник од 5 - та седница на ННС, одржана на
ден 31.3.2014 година;
Предлог - одлука за избор на визитинг - професор на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за вклучување на надворешни предавачи од практиката
во реализирање на наставата на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2014/2015
година;
Одлука за именување на технички раководител на Теренската
лабораторија за животна и работна средина и електронска
микроскопија во рамки на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот
„Геолошко картирање“ од авторите проф. д-р Гоше Петров и проф.
д-р Никола Думурџанов;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот
„Општа геологија“ од авторите проф. д-р Крсто Блажев и доц. д-р
Марјан Делипетрев;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на докторска дисертација на кандидат м-р Благица Донева под наслов:
„Дефинирање на корелационата зависност помеѓу сеизмичкото и
магнетното поле - модел за Република Македонија“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на докторска дисертација на кандидат м-р Ѓорги Димов под
наслов: „Методологија на истражување и дефинирање на инженерско
- геолошките карактеристики на наоѓалишта на архитектонско градежен камен во Р. Македонија“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Анкица Илијева - Стошиќ
под наслов: „Дизајнирање на работните косини на ПК ‘Ржаново во
функција на обезбедување на факторот на сигурност“;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Пецо Ристевски под наслов: „Тешки токсични
метали во подземните води на Пелагониската котлина“;

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Истражување на ефектите од минирање во зависност од дизајнот на
минските серии и работната средина“ на кандидат Горан Јованов;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Електромагнетен смог на територијата на Општина Штип“ на
кандидат Марија Пенова;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Одредување на потеклото на термоминералните води на Кожуф
планина со примена на стабилните изотопи на кислород и водород“
на кандидат Митко Јанчев;
13. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
14. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/29
од 30.4.2014 година) - проф. д-р Зоран Панов - Велиње, Р. Словенија;
15. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/25 од 15.4.2014 година) - проф. д-р Тодор Делипетров - Албена, Р.
Бугарија;
16. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/21 од 8.4.2014 година) - проф. д-р Тодор Серафимовски - Анталија,
Р. Турција;
17. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/23 од 8.4.2014 година) - проф. д-р Виолета Стефанова Анталија, Р. Турција;
18. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/27
од 15.4.2014 година) - проф. д-р Орце Спасовски - Долни Милановац,
Р. Србија;
19. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/24 од 8.4.2014 година) - проф. д-р Војо Мирчовски Тирана, Р. Албанија;
20. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/22 од 8.4.2014 година) - доц. д-р Горан Тасев - Анталија, Р.
Турција;
21. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Барање
бр. 0404-1/26 од 15.4.2014 година) - доц. д-р Марјан Делипетрев Албена, Р. Бугарија.
22. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/54 од
17.12.2013 година за признавање на испити - Деспина Јаневска;
23. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/12 од
01.04.2014 година за признавање на испити - Костадинче Милев;
24. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/14 од
15.04.2014 година за признавање на испити - Кристина Крстеска;
25. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/13 од
15.04.2014 година за признавање на испити - Ленче Костова;
26. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/11 од
31.03.2014 година за признавање на испити - Мица Каракамишева Димкова;
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27. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/8 од 7.4.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Благој Бреслиев;
28. Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-22/7 од 31.3.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Маријана Џуланова;
29. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/6 од 3.4.2014 година за
за ослободување од партиципација - Драган Тодоровски;
30. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/7 од 7.4.2014 година за
враќање на погрешно уплатени парични средства - Стефан Петрушов.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Дневен ред на 7. седница на ННС одржана на 21.5.2014 година.:
Усвојување на Записник од 6 - та седница на ННС, одржана на
ден 30.4.2014 година;
Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за зимски семестар во учебната 2014/2015 година на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски
академски студии за зимски семестар во учебната 2014/2015 година;
Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите
звања за наставно - научната област/поле архитектура, урбанизам и
планирање на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Индустриски дизајн под наслов „Индустриски дизајн“ од авторите
доц. д-р Катерина Деспот и доц. д-р Васка Сандева;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на практикум по
предметот Индустриски дизајн под наслов „Индустриски дизајн“ од
авторот Доц. д-р Катерина Деспот;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Имплементација на македонската традиција во современото
уредување“ на кандидат Калиопи Босиланова;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Пецо Ристевски под наслов: „Тешки
токсични метали во подземните води на Пелагониската котлина“;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/10 од 31.3.2014
година за признавање на испити - Александра Кимовска;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/10 од 16.5.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Дејан Стоименов;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/9 од 13.5.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Столе Стоилов;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/9 од 8.5.2014 година за
враќање на погрешно уплатени парични средства - Ангел Савев;
Одлука за одбивање на Барање бр. 1505-10/10 од 20.5.2014 година за
враќање на уплатени парични средства - Зоран Минов.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј
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Дневен ред на 8. седница на ННС одржана на 4.6.2014 година.:
Усвојување на Записник од 7 - ма седница на ННС, одржана на
ден 21.5.2014 година;
Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за летен семестар во учебната 2014/2015 година на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
кадар за втор циклус на универзитетски академски студии во учебната
2014/2015 година на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
кадар за трет циклус на студии - докторски студии во учебната
2014/2015 година на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за утврдување на потреба од наставен и соработнички кадар
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/34 од 4.6.2014 година) - проф. д-р Тодор Делипетров - Албена, Р.
Бугарија;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/35 од 4.6.2014 година) - доц. д-р Марјан Делипетрев - Албена, Р.
Бугарија.
Дневен ред на 9. седница на ННС одржана на 26.6.2014 година:
Усвојување на Записник од 8 - ма седница на ННС, одржана на
ден 4.6.2014 година;
Усвојување на Мислење од Институт за геологија во рамки на
Факултет за природни и технички науки во врска со препорака за
позицијата Директор на Геолошки завод на Република Македонија;
Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти во прва
година на прв циклус универзитетски академски студии во учебната
2014/2015 година на студиските програми во рамки на Факултет за
природни и технички науки;
Одлука за именување на раководител на Лабораторијата за минерална
технологија во рамки на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за именување на менаџер на квалитет на Лабораторијата за
минерална технологија во рамки на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот
„Геодезија“ од авторот проф. д-р Ристо Рибароски;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
„Историја на пејзажната архитектура 2“ од авторите доц. д-р Васка
Сандева и доц. Катерина Деспот;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
„Теорија на композиција во пејзажната архитектура“ од авторите
доц. Катерина Деспот и доц. д-р Васка Сандева;
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8. Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник по предметот
Геохемија на флуиди под наслов „Геохемија на флуиди“ од авторите
проф. д-р Виолета Стефанова и проф. д-р Тодор Серафимовски;
9. Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Принципи во рударството под наслов „Принципи во рударството“ од
авторот доц. д-р Николинка Донева;
10. Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Историја и теорија на пејзажната архитектура
под наслов „Историја и теорија на пејзажната архитектура“ од
авторот доц. д-р Васка Сандева;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Современи технологии за отворање на етажа со метода на нископ во
здрава и раздробена мермерна маса во функција на максимизирање на
коефициентот на искористеност“ на кандидат Игор Стојчески;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Придонес во утврдувањето на методологија за избор на локација
и димензионирање на премини за животни преку транспортни
инфраструктурни објекти“ на кандидат Сашка Богданова Ајцева;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Хидрогеолошки карактеристики на Пелагониската котлина“ на
кандидат Златко Ефремовски;
14. Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
15. Одлука за формирање на комисија за полагање на испити на студент
Васко Мирчовски (Барање бр. 0405-2/15 од 5.6.2014 година поднесено
од проф. д-р Војо Мирчовски);
16. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/39 од 25.6.2014 година) - доц. д-р Трајче Митев - Гринделвалд,
Швајцарија.
17. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/16 од 23.5.2014
година за признавање на испити - Магдалена Спасова;
18. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1502-60/3 од 19.5.2014
година за признавање на испити на втор циклус студии - Емилија Поп
Глигорова;
19. Предлог - одлука за одбивање на Барање бр. 1505-17/17 од 23.5.2014
година за признавање на испити - Драган Митев;
20. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/13 од 17.6.2014 за
активирање на студии кои биле во прекин - Дејан Тасев;
21. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/11 од 02.6.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Зоран Берков;
22. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/11 од 23.6.2014 година за
враќање на погрешно уплатени парични средства - Никола Михајлов;
23. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/12 од 2.6.2014 година за
враќање на погрешно уплатени парични средства - Валентина Анева;
24. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-97/5 од
13.3.2014 година за премин од една единица на друга во рамки на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип - Сашо Цветановски.

482

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Дневен ред на 10. седница на ННС одржана на 07.7.2014 година:
Усвојување на Записник од 9 - та седница на ННС, одржана на
ден 26.6.2014 година;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 25.6.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија“ за
избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
архитектонско проектирање и дизајн и пезсажна архитектура - еден
извршител на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 25.6.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија“ за
избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
Развој на архитектурата и урбанизмот и архитектурното наследство
и Архитектонско проектирање и дизајн - 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 25.6.2014 година за
избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
архитектонско проектирање и дизајн и пејзажна архитектура - еден
извршител на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 25.6.2014 година за
избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
развој на архитектурата и урбанизмот и архитектурното наследство
и архитектонско проектирање и дизајн - еден извршител на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти во прва
година на втор циклус универзитетски студии во учебната 2014/2015
година на студиските програми во рамки на Факултет за природни и
технички науки;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Можности за воведување на интегрирано управување со комуналниот
отпад во Град Скопје“ на кандидат Александра Димитриевска
Аврамовска;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за поништување на оцена и формирање на комисија за
полагање на испити на студент Драган Поповски (Барање бр. 04052/18 од 3.7.2014 година поднесено од доц. д-р Ристо Поповски);
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/42 од 3.7.2014 година) - проф. д-р Тодор Серафимовски, проф. д-р
Виолета Стефанова, доц. д-р Горан Тасев - Софија, Р. Бугарија.
Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/15 од 20.5.2014
година за признавање на испити - Емил Зафиров;
Во однос на Барање бр. 1505-10/12 од 2.7.2014 година од Иван Кашуба,
студент на прв циклус студии во рамки на Факултет за природни и
технички науки, за надминување на проблем во врска со квотата во

483

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

која е запишан и студира студентот, до Комисијата за финансии,
инвестиции и развој во рамки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
доставен е Допис бр. 2207-сл од 9.7.2014 година, со кој Факултет за
природни и технички науки бара од Комисијата да одлучи во однос
на Барањето, бидејќи студентот не фигурира на листата на примени
кандидати во учебната 2010/2011 година и единицата нема увид во
документацијата на запишани студенти, а соодветно на тоа и на
квотите во кои истите се запишани во наведената учебна година.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Дневен ред на 11. седница на ННС одржана на 25.8.2014 година:
Усвојување на Записник од 10 - та седница на ННС, одржана на
ден 7.7.2014 година;
Одлука за определување на бројот на членови на Наставно - научен
совет на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
„Индустриски дизајн“ од авторите доц. д-р Катерина Деспот и доц.
д-р Васка Сандева;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за практикумот
„Индустриски дизајн“ од авторот доц. д-р Катерина Деспот;
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Васја Дамески под наслов: „Геолошки истражувања
на доломитските мермери во зоната Беловодица - Мелница од аспект
на експлоатација на мермерни блокови“;
Информација за подготовка на испитни прашања за полагање на
стручен испит од областа на рударството и геологијата во Република
Македонија;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/44 од 21.8.2014 година) - проф. д-р Мирјана Голомеова - Кушадаси,
Турција;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/45
од 21.8.2014 година) - лаборант м-р Афродита Зенделска - Кушадаси,
Турција;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/46 од 25.8.2014 година) - проф. д-р Зоран Десподов - Подбанске,
Високи Татри;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/47 од 25.8.2014 година) - проф. д-р Ристо Дамбов - Балатонкенесе,
Унгарија;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 0404-1/48
од 25.8.2014 година) - доц. д-р Марјан Делипетрев - Атина, Грција;
Одлука за одобрување на преноќевање (Барање бр. 0405-2/19 од
25.8.2014 година од доц. д-р Горан Тасев) на проф. д-р Ладислав
Палинкаш, м-р Андреа Чобиќ, Данијела Шмајгл од Геолошки оддел
на Природно - математички факултет при Универзитетот во Загреб.
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13. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/20 од 19.8.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити Сашко Цветковски;
14. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/21 од 20.8.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити Игор Трошански;
15. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-15/3 од 25.8.2014
година за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити - Менде Костоски;
16. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/3 од 18.8.2014
година за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата - Илчо Цветаноски;
17. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/15 од 18.8.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Илчо Цветаноски;
18. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/14 од 18.8.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Звонко Чучурски;
19. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/16 од 20.8.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Моника Ѓорѓијовска;
20. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/17 од 20.08.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Бојан Јакимовски;
21. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/19 од 12.8.2014 година
за промена на изборен предмет - Илчо Петров.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Дневен ред на 12. седница на ННС одржана на 10.9.2014 година:
Усвојување на Записник од 11 - та седница на ННС, одржана на
ден 25.8.2014 година;
Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-236/20 од
26.8.2014 година за определување на бројот на членови на Наставно научен совет на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот
„Геохемија на флуиди“ од авторите проф. д-р Виолета Стефанова и
проф. д-р Тодор Серафимовски;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на докторска дисертација на кандидат м-р Тодор Чекеровски
под наслов: „Оптимизација на диспечерски систем за управување на
мобилна рударска опрема со примена на GPS технологии“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Васја Дамески под наслов:
„Геолошки истражувања на доломитските мермери во зоната
Беловодица - Мелница од аспект на експлоатација на мермерни
блокови“;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/50 од 9.9.2014 година) - проф. д-р Зоран Панов - Подбанске, Високи
Татри - Р. Словачка;
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7. Одлука за одобрување на отсуство за патување (Барање бр. 04041/49 од 9.9.2014 година) - проф. д-р Орце Спасовски - Анкаран, Р.
Словенија.
8. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/26 од 9.9.2014 година за
формирање на комисија за полагање на испити - Даниел Спасовски;
9. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-14/6 од 9.9.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
- Виктор Ангелов;
10. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-14/5 од 9.9.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
- Дино Јаначковски;
11. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-14/4 од 4.9.2014
година за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
- Габриела Наумоска;
12. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/22 од 27.8.2014
година за префрлување од една единица на друга во рамките на УГД и
признавање на испити - Илинка Коцева;
13. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-16/3 од 20.8.2014
година за префрлување од една единица на друга во рамките на УГД
- Ристе Стојанов;
14. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/32 од
10.9.2014 година за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата - Зоран Минов;
15. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-15/5 од 5.9.2014
година за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити - Татјана Алексоска;
16. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-15/4 од 5.9.2014
година за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата - Филип Јанкулоски;
17. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/23 од 2.9.2014
година за признавање на испити - Шукре Селмани;
18. Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/18 од 12.8.2014
година за признавање на испити - Симона Милковска;
19. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Зоран Минов;
20. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/19 од 2.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Панчо Тимов;
21. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/39 од 12.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Лазо Заовски;
22. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/38 од 12.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Маја Илиоска;
23. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/20 од 2.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Томислав Петров;
24. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/18 од 2.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Бобан Данов;
25. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/21 од 3.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Дарко Панов;
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26. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/22 од 4.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Ѓоко Стаменковски;
27. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/24 од 5.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Дарко Коцевски;
28. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/26 од 5.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Костадин Паризов;
29. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/25 од 5.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Влатко Стојановски;
30. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/23 од 5.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Кристина Крстеска;
31. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/35 од 12.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Марко Колев;
32. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/34 од 12.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Благица Митева;
33. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/12 од 5.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Ленче Костова;
34. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/9 од 3.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Никола Арсов;
35. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/37 од 12.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Маријана Џуланова;
36. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/36 од 12.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Викторија Митровска;
37. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/27 од 9.9.2014 година за
активирање на студии кои биле во прекин - Боби Ефремов;
38. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/29 од 10.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Илија Велески;
39. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/30 од 10.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Марија Костадинова;
40. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/28 од 10.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Блашко Арсов;
41. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/31 од 10.9.2014 година
за активирање на студии кои биле во прекин - Стефан Тодев;
42. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-17/25 од 9.9.2014 година за
промена на изборен предмет - Драган Митев;
43. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/6 од 2.9.2014 година за
промена на начинот на студирање од редовен во вонреден студент Драгана Симонова;
44. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/33 од 11.9.2014 година
за промена на начинот на студирање од вонреден во редовен студент
- Слободанка Серафимова;
45. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/8 од 3.9.2014 година за
промена на начинот на студирање од редовен во вонреден студент Филип Сулев;
46. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/10 од 4.9.2014 година
за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден студент
- Теодора Гинова;
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47. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/4 од 25.8.2014 година
за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден студент
- Мирко Соколов;
48. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-23/16 од 9.9.2014 година
за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден студент
- Трајче Симоновски;
49. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-10/14 од 2.9.2014 година
за враќање на погрешно уплатени парични средства - Игорче
Милановски;
50. Одлука за признавање на испити од остварена Еразмус мобилност Игор Трошански;
51. Одлука за признавање на испити од остварена Еразмус мобилност Сашко Цветковски.
Дневен ред на 12. седница на ННС одржана на 10.9.2014 година.:
1. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-165/13
од 21.5.2014 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2014/2015 година на Факултет за природни и технички науки;
2. Одлука за вклучување на истакнати стручњаци од практиката во
реализирање на наставата на Факултет за природни и технички науки;
3. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испит по
предметот Геодезија;
4. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испит по
предметот Градежништво во рударството;
5. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испит по
предметот Градежни материјали 1;
6. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испит по
предметот Градежни материјали 2;
7. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испит по
предметот Градежни конструкции.
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5.Техничка опременост
Опрема во предавални

Р.бр.
1.
2.

Вид на опрема
Предавална 7 – LCD проектор

Количина
1

Предавална 9 – LCD проектор

1

1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет
1. Лабораторија за геофизика
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вид на опрема

Количина

Опрема за геомагнетни мерења
Магнетометар Bison
Магнетометар Geometrix
Опрема за електрични мерења
Terrameter SAS 1000
WADI
Опрема за мерење на електромагнетен смог
Multidetektor II Profi
Magnetic dosimeter 60 Hz
Gausmeter 8532
Triaxial ELF magnetic field meter 4090
ELF 90 field monitor
Hall effect Gaussmeter MG - 5DP
FGM magnetometer

2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

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

2

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

3. Мобилна лабораторија за животна и работна средина

Р.
Бр.

Вид на опрема

Количина
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Назив на
инструментот
Модел
Производител

1.

Дополнителни
делови

Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
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VRAE Multi Gas Monitor

PGM- 7800
RAE SYSTEMS
000-5001-000 CD, ProRAE-Suite
002-3009-000 Case
002-3022-000 Assy, PGM-76, Надворешен
филтер
008-3012-150 цевка
012-3009-00 комплет
012-3042-000 гума
012-3052-000 полнач за батеријата
017-3006-000 филтер и замена за о
прстенот
017-4001-002 упатство
017-4006 VCD CD
081-0008-000 комплет алатки
500-0036-100 полнач за батерии
2011

170-201-405
САД

Инструмент за мерење на гасови CO,
H2S, SO2, NO, NO2, Cl2, NH3, HCN, PH3

1
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Назив на
инструментот
Модел
Производител

Дополнителни
делови
2.

Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена

Testo

Тесто 350 XL
Тesto AG, Германија
0563 0353 контролна единица
0440 3927 SO2 за мерење на ќелиите
0600 7452 сонда за течен гас 700 mm
0440 7445 2-црево 5 m SO2
0449 0042 приклучен кабел, 2m, за
пренос на податоци
0554 1084 230V адаптер за напојување
0554 0434 сет од појаси за носење при
мерењето
0554 3335 кабел RS232 за лесни емисии
350
0516 0352 кутија (алуминиум)
0635 2345 Pitot цевка, 1000mm
0636 2140 сонда за мерење на влажноста
0520 0003 сертификат за калибрација на
течен гас
0554 3381 резервен филтер за честички
20 бр.

1

2011

02140440

Германија

Инструмент за мерење на температура,
испарливост, O2, CO2, CO, NO, NO2,
SO2, диференцијален притисок со
опциски келии за водојаглерод
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Назив на
инструментот
Модел
Производител

Дополнителни
делови
3.
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
Назив на
инструментот
Модел
Производител

Дополнителни
делови
4.
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
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Testo

Тесто 435-4
Testo AG
Сонда за мерење на температура, влага,
притисок и СО2
Питот цевка
Сонда – Тесто сензор
Сонда за ниво на конфор – за мерење на
турбуленција
Надворешно постоље
USB кабел

1

2011

02189953/108
Германија

Инструмент за анализа на влажност,
температура и притисок на
амбиенталниот воздух. Инструмент
за мерење на брзина и проток со сите
потребни сонди и конекции.
Gray Wolf

DSTOX-ST-PPC
Gray Wolf, САД
С/Б 03-818
GW-SEN-5-H2S/CO
Сензор за јаглерод моноксид
С/Б 03-818
GW-SEN-24-NO сензор за
азотен окисд
С/Б 03-818
GW-SEN-0-NO2 сензор за
азотен диоксид
С/Б 03-818 TG-501 сонда за отровни
гасови
С/Б 05-886
GW-SEN-X-CO2 сензор за
јаглерод диоксид
11178560000340022
САД

Инструмент за детекција на гасови
во амбиентен воздух; мерење на
концентрацијата на CO, CO2, O2, NOx,
H2S, Sox, Ex, во амбиентен воздух.

1
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Назив на
инструментот
Модел
Производител

Дополнителни
5. делови
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена

Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
6. делови
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
делови
7. Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена

Kecheng

KC-200
Yancheng Kecheng Optoelectronic
Technology Co., Ltd.
1994

1

ЕN60825-1
Кина

Инструмент за мерење на должина и
волумен
Cirus

CR:831-C
Компанија Cirus research plc
С/Б 20040871 микрофон
С/Б 1088 preamprifiler
Батерија на полнење 12V A512/6.5 S
AV Calibration Ltd (CR: 515)

1

2009

D20917FF

Велика Британија

Инструмент за мерење на ниво на бучава
EXTECH
SD 700

2012

1

Q590460
Тајван

Инструмент за мерење на температура,
влажност и притисок
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Назив на
инструментот
Модел
Производител

8.

Дополнителни
делови

Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена

Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
делови
9. Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
10. делови
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена

494

Bedfont

G200
Geotech UK
G200 монитор
Чеп за полнење
3х универзални адаптерски чепови
Филтер за влажност
Дел за цевки
Кутија
Адаптер
USB кабел
USB стик

1

2012

IN03198

Влика Бртанија

Инструмент за мерење и верификација
на квалитетот на N2O во болниците
Testo Multimter

Тесто 435-2
Testo AG
Сонда за брзина на воздух
Куфер
2011

1

02151065/108
Германија

Инструмент за мерење на брзина на
воздухот, вентилација и квалитет на
амбиентален воздух
Casella sampling pump
Apex
Casella

Адаптер
4781009
Англија

Пумпа за земење примероци 3 l/min

1
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11.

Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
делови
Година на
производство
Сериски број

Земја на
производство
Намена
Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
12. делови
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
13. делови
Година на
производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена

SKC

AirLite
SKC

Адаптер
2012

А059567
A059739
A059573
А059188
AXXXXXX

1

USA

Пумпа за земење примероци 3/min
SKC

AirCheck 52
SKC
Адаптер
2012

1

67035
USA

Пумпа за земење примероци 3/min
Micro Dustpro/Dust detective

Micordust
Cassella
додатоци за мерење на Pm10 / PM
2.5 честички, пумпа за калибрирање
на инструментот, резервен филтер
за калибрација, сериски кабел за
поврзување со компјутер

1

2010

Сет од уреди
USA

Мерења на цврсти честички
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Назив на
инструментот
Модел
Производител

14.

Дополнителни
делови
Година на
производство
Сериски број

Земја на
производство
Намена

Назив на
инструментот
Модел
Производител
Дополнителни
делови
Година на
15. производство
Сериски број
Земја на
производство
Намена
Назив на
инструментот
Модел
Производител
Делови кои се
совпаѓаат
Година на
16. производство
Сериски број

Земја на
производство
Намена

496

Personal Noise Dosimeter
ER-200D
Etumotic Research
Microphone
Windscreen Socket
LEDs
Power Button
Clip
Battery Compartment
H USB Socket

1

2013

00030358
00030357
САД

Инструмент за утврдување на
персонална изложеност на бучава
Watch Dog

2700 Wеather Station
Spectrum, Technologies, Inc.

1518

1

Инструмент за мерење температура на
воздухот, релативна влажност, брзина и
правец на ветер, количество на врнежи и
барометарски притисок
EXTECH
EHT50

12044596
12044549
Кина

Инструмент за мерење на температура,
влажност и притисок

1
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4. Лабораторија за механика на карпи и тлото

Р.бр.

Вид на опрема

Количина

1.
2.

Триаксијална келија
Компресор

4.

Сет за протекување (кондуктивност)

1

5.

Хидраулична преса за примероци

1

6.

Сет за прокторов опит

2

3.

Вакуум пумпа

1
1
1

5. Лабораторија за изработка на петрографски и рудни препарати

Р.бр. Вид на опрема

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7

Машина за сечење и брусење (Discoplan-TS). Машина
за прецизно сечење и брусење на примероци со вакумски
држач за три примероци за изработна на три петрографски
препарати со димензии 27 x 46 mm, 28 x 48 mm или 30 x
45mm, или два петрографски препарати со димезии 1h
76.2mm.
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 (зачтита
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 (40600врт/мин, со со чекор од 10 врт/мин) со заштитен поклопец
(ROTLILI LID- за употреба со RotoPol-35 ili RotoPol -31).
Автоматски придвижувач на примероци (PdM-Force-20)
Автоматски придвижувач на примероци заради подготовка
за минералошки проби.За монтирање на и напојување
од RotoPol-35. Средството за подмачкување е вклучено.
Плочите за придвижување на примероците треба да се
порачаат по оделно.
Плоча за придвижување на примероците (Specimen Mover
Plate). Плоча за придвижување на примероците, за примена
во PdM-Force-20, za 8 primeroci, 20 x 30 mm.

Количина

1

1
1
1

1

1

1
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8

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
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Држач на петрографски примероци- пропуштена светлина
(BORTY-Thin Section Holder). За истенчување на
петрографските препарати.Вклучува стапчиња од бор
карбид, 4 фолии со дебелинма од 8 μm. За стандардни
стаклени примероци со димензии27 x 46 mm, дијаметар на
држачот 60mm.
Држзач на петрографски примероци – пропуштена светлина
(TYNDS Thin Section Holder). За истенчување и полирање
на петрографските препарати (стандардни стаклени
примероци со димензии 27 x 46 mm).
Комплет од бакарни фолии (Set of Copper Foils).
Дополнителен комплет од бакарни фолии за држачот на
петрографски примероци.4 фолии со дебелина од 25 μm и 6
фолии со дебелина од 8 μm.
Диск за обработка- брусење (Cast Iron Lapping Disc). Диск
со концентрирани навои, за обработка за минералошки
примероци, дијаметар 300 mm.
Уред за импрегнација (CitoVac). Уред за вакумска
импрегнација. Довод на компримиран гас од околку 4.5 - 6
bar. И напојување од 1 x 100-240 V / 50-60 Hz.
Носач на примероци (Mounting Cup Holder). За полесно
ракување со примероците во уредот за импрегнација.
Со 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 500g.
Прав од силициум карбид (Silicon Carbide Powder). Прав
од силициум карбид за брусење минералошки и керамички
примероци.За користење со дискот за обработка.Зрнавост
1000, маса 300 g.
Покривни стакленца (Microcover Glass). За покривање на
петрографските препарати (24 x 32 mm). 100 единици.
EpoFiks комплет (EpoFix Kit). Епоксиден систем за
изработка за препарати, со период на целосно зацврстување
за околу 8 h при собан температура, без намаливање на
волуменот, особено соодветен за вакумска импрегнација.
Прозирна смола EpoFix 1 l, зацврстувач EpoFix 130 ml и
неопходни петрочни материјали.
Цинтетичка термопластична смола (Eukitt). Синтетичка
термопластична смола за фиксирање на покривните
стакленца врз петрографските примероци, 500 ml.

1

1

10

1
1

1

500 g

300 g
100 pcs.

130 ml
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6. 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 на улица „Леце
Котески’’ бб Прилеп;
– Дисперзираните студии во Пробиштип се лоцирани зградата на
Техничко – технолошкиот факултет.
7. Издавачка дејност (зборници и книги)
1. Зборник на трудови, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТЕХНИКОГИИ,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за природни и
технички науки, 2014;
2. Geologica Macedonica, vol 28. No. 1, Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, Факултет за природни и технички науки, 2014.
8. Научноистражувачка работа (проекти)
1. Структурно-металогенетски проучувања во Република Македонија
(ностиел на проект проф. д-р Тодор Серафимовски);
2. Можности за примена на зеолит при прочистување на води загадени
со тешки метали (носител проф. д-р Мирјана Голомеова);
3. Спектроскопска и структурна карактеризација на ендемични и ретки
минерали (носител на проект проф. д-р Блажо Боев);
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ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
1. ВОВЕД
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на
државниот Универзитет „Гоце Делчев” во Штип во академската 2013/2014
година наставата за првиот циклус на академски студии ја реализира во
наставниот центар во Штип во Кампус II и во дисперзираните наставни
центри во Струмица, Кавадарци и во Св. Николе. Оваа академска година
се запиша седмата генерација на студенти на Земјоделски факултет.
Студентите од Земјоделски факултет, како и од сите 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.
За предавањата е обезбедена современа нагледна опрема, која секоја
година се подобрува, LCD проектори и компјутери. 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: микроскопи, бинокуларни, изолациони комори,
дигестори, фитотрони, електронски ваги, комори за ‘ртење на семе,
електрофорези, спектрофотометар, соодветен софтвер, хемикалии,
стакларија, инструменти, подлоги и др. Современата компјутерска
опременост на факултетот 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
на кои може да се организира теренска настава преку која кандидатите
директно на терен можат да се запознаат со одредени процеси и техники
кои се предмет на студиските програми.
2. ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА
СТУДИИ
Во академската 2013/2014 година беа запишани вкупно 197 студенти,
и тоа распоредени според наставните центри: Штип - 74 студенти, Струмица
- 81 студенти, Кавадарци - 34 студенти и Св. Николе - 8 студенти.
Земјоделскиот факултет при УГД ја доби целосната доверба кај
матурантите, за да го заокружат своето образование и да ја препознаат
својата иднина на УГД, за што говори бројот на запишани студенти. За
извонредно краток временски период бројот на студенти кои сакаат да
го оформат своето образование на Земјоделскиот факултет при УГД,
значајно расте.
Наставата беше организирана согласно со наставната програма која
се одвиваше нормално во сите четири наставни центри, без поголеми
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тешкотии и проблеми со кои бевме соочени во првите академски години,
заради просторни услови и капацитети.
3. ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ЗА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС
НА СТУДИИ
3.1. Втор циклус на студии
Програмите за вториот циклус, исто така, беа подготвени според
принципите на Болоњската декларација и Европскиот кредит-трансфер
систем.
На Земјоделскиот факултет во академската 2013/2014 години на
постдипломски студии се запишаа вкупно 13 студенти на:
Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Модул: Фитомедицина
4 студенти
Катедра за растително производство
Модул: Биотехнологија, селекција и семепроизводство
2 студенти
Катедра за прехранбена технологија и преработка на анимални
производи
Модул:Преработка и контрола на анимални производи
1 студент
Модул енологија:
5 студенти
Катедра за лозарство и овоштарство
Модул: Лозарство
1 студент
Сите постдипломци активно се вклучија во реализацијата на
студиските програми по соодветните модули на катедрите на Земјоделскиот
факултет.
3.2. Трет циклус на студии
Елаборатите за трет циклус на студии се концептирани според
Законот за високо образование и според принципите на Болоњската
декларација и Европскиот кредит-трансфер систем. Траењето на студиите
(наведено во елаборатите за акредитација на трет циклус на студии) е три
години или 180 ЕКТС.
На Земјоделскиот факултет во академската 2013/2014 г. на
докторските студии се запишаа вкупно 3 студенти на:
Катедра за заштита на растенијата и животната средина
2 студенти
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Катедра за растително производство
1 студент
4. СТРУКТУРА (број на вработени - наставници, соработници,
административен кадар)
Во табела 1 се дадени вработените на Земјоделски факултет во
редовен работен однос и со договор за ангажирање.
Табела 1. Вработени на Земјоделски факултет во редовен работен
однос и со договор на ангажирање
Реден
Презиме и име
број
Каров Илија
Митрев Саша
Михајлов Љупчо
Илиева Верица
Колева Гудева Лилјана
Кукутанов Ристе
Пресилски Стефче
Георги Асенов Мичев
Трајчев Методија
Миткова Татјана
Гулабоски Рубин
Кузелов Ацо
Димитровски Зоран
Димовска Виолета
Спасов Душан

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

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

да

/

да

/

да

/

да

да
да
да
да
да
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Спасова Драгица
Ѓеорѓиевски Милан
Софијанова Еленица
Костадиновиќ
Величковска Сања
Иванова –Петропулос
Виолета
Андроников Дарко
Трајкова Фиданка
Илиевски Мите
Насева Дијана
Клетникоски Петар
Маркова Руждиќ
Наталија
Јованов Далибор
Балабанова Биљана
Илиева Фиданка
Костадиновска Емилија
Ковачевиќ Билјана
Атанасова Билјана
Момировски Антонио
Давитковска Барбареева
Елизабета
Златковски Васко
Бикова Ангела
Зајкова Панова Весна
Тодоровска Елена
Каракашева Елизабета
Арсова Јулијана
Боев Иван
Јосифов Иван
Удовалиева Аница
Пенева Емилија
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вонреден
професор
вонреден
професор
доцент

да

доцент

да

доцент

да

доцент
доцент
доцент
асистент
асистент

да
да
да
да
да

асистент

да

асистент
асистент
асистент
асистент
асистент
асистент
асистент

да
да
да
да
да
да
да

секретар

да

виш лаборант
лаборант
виш лаборант
лаборант
виш лаборант
лаборант
референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања

да
да
да
да
да
да

да
да

да
да
да
да
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5. КАТЕДРИ
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, организационата
структура на Земјоделскиот факултет е поставена со шест катедри. Од
оваа академска година организациони единици – катедри на Земјоделскиот
факултет се:
1.1. Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Канцеларија за рурален развој
Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина
Во рамките на Лабораторијата за заштита на растенијата и животната
средина постојат следниве оддели:
Оддел за заштита на растенијата
Одделение за бактериологија и вирологија
Одделение за микологија
Одделение за ентомологија и нематологија
Одделение за хербологија
Одделение за фитофармација
Оддел за контрола на семе и саден материјал
Оддел за животна средина
Одделение за истражување на животната средина
Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата
Одделение за микробиологија на животна средина
1.2. Катедра за растително производство
1.3. Катедра за лозарство и овоштарство
1.4. Катедра за прехранбена технологија и контрола на анимални
производи
1.5. Катедра за наука на земјиштето и хидрологија
1.6. Катедра за растителна биотехнологија
Во склоп на катедрите активно работат горенаведените лаборатории
кои се огромна поткрепа за наставниот процес. Преку резултатите од
научноистражувачката и апликативната лабораториска работа студентите
и наставничкиот и соработничкиот кадар се во можност да ги проверат,
потврдат и докажат своите истражувачки тези.
5.1. Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Катедрата за заштита на растенијата и животната средина во
состав на Земјоделскиот факултет при Универзитет „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
Фитопатологија
Ентомологија
Заштита во градинарството
Заштита на виновата лоза
Заштита во полeделството
Специјална ентомологија
Микологија
Бактериологија
Вирологија
Хербологија
Нематологија
Фитофармација
Анатомија и физиологија на болните растенија
Отпорност на растенијата
Биолошка заштита

Покрај тоа, вработените од КЗРЖС се ангажирани и во наставата на
вториот циклус на студии на Земјоделски факултет по следните предмети
(табела 3).
Табела 3. Предмети на кои вработените од КЗРЖС држат настава на
вториот циклус студии на Земјоделски факултет при УГД-Штип
Фитофармација
Анатомија и физиологија на болните растенија
Отпорност на растенијата
Лабораториска практика 1
Биолошка заштита
Лабораториска практика 2
Молекуларна биологија
Општа фитопатологија
Општа ентомологија
Општа хербологија
Микологија
Вирологија
Бактериологија
Специјална ентомологија
Специјална хербологија
Болести и штетници на поледелските растенија
Фитопатологија
Заштита на виновата лоза 2
Основи на фитофармацијата
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Освен предвидените програми за редовно одржување на наставниот
процес од прв, втор и трет циклус на студии на Земјоделски 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 2013-2014 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)
м-р Емилија Костадиновска
м-р Билјана Ковачевиќ
м-р Билјана Атанасова
м-р Васко Златковски – лаборант
Ангела Бикова – технички секретар
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5.1.1. Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина
Лабораторија во состав на Катедрата за заштита на растенијата и
животната средина на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип во текот на 2013 година продолжи со своите долгогодишни
активности – вршење на различни лабораториски испитувања, наменети за
подобрување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производството
во Република Македонија и зголемување на конкурентноста на домашното
земјоделско производство на меѓународно ниво.
За своите долгогодишни клиенти, Лабораторија продолжува со
своите анализи:
- агрохемиски анализи на почвата и давање на соодветни препораки за
ѓубрење и прихрана на растенијата;
- испитување на присуство макро и микро елементи, тешки метали и
елементи во траги и резидуи од пестициди во различни медиуми, како
што се: почвата, водата и растителниот материјал, утврдувањето на
активните материи во пестицидите, утврдувањето на застапеноста на
хранливите елементи во ѓубривата;
- анализа на квалитетот на семенскиот и садниот материјал, утврдување
на генетски модифицирани организми;
- детерминација и идентификација на присуството на болести и
штетници кај растенијата и складираните земјоделски производи;
- утврдување на биолошката ефикасност на пестицидите;
- квалитативно и квантитативно определување за присуство на
микотоксини во растителните производи.
Во текот на 2013 година, Лабораторијата континуирано ќе продолжи
со давање услуги на правни и физички лица за апробација на семенски
посеви, различни експертизи, стручни совети, препораки и мислења
поврзани со земјоделското производство, преработката и чувањето на
земјоделските производи.
Реализирани активности во 2013-2014 година
Повеќегодишните перманентни залагања на раководството и
вработените во лабораторијата за унапредување на процесот на работа,
преку континуирани вложувања во просторот за работа, опремата,
усовршувањето и специјализацијата на персоналот, на почетокот на
2012 година резултираа со акредитација на Лабораторијата од страна
на Институтот за акредитација на Република Македонија, според
меѓународниот стандард МКС EN ISO/IEC 17025:2006. Со сертификат
број ЛТ-028 од 27.1.2012 година Лабораторијата има опсег на акредитација
за дванаесет методи, и тоа:
Квалитет на почви
– Претходна обработка на почвен примерок за физичко-хемиска
анализа.
– Метод за растворање на почви и седименти со флуороводородна и
перхлорна киселина.
– Одредување pH на почва.
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–
–

-

-

-

Одредување на вкупен азот во почва – Модифициран метод по
Kjeldahl;
Одредување на леснодостапен фосфор и калиум во почва со AL
методот по Egnér, Riehm, Domingo.
Квалитет на води
Метод за приготвување на природни површински, подземни и отпадни
води за одредување на 33 елементи во води со масена спектрометрија
со индуктивно спрегната плазма.
Квалитет на вода, почва и седименти
Одредување на макро, микро и елементи во траги во вода, почва
и седименти со масена спектрометрија со индуктивно спрегната
плазма.
Квалитет на семенски материјал
Одредување чистота на семе.
Одредување (детерминација) на други видови семиња во чистото
семе.
Одредување ‘ртност на семето.
Одредување содржина на влага во семето.
Одредување маса на 1.000 зрна семе.

Притоа, со активностите реализирани во текот на целата година,
преку постојаното одржување и подобрување на воспоставениот систем
за квалитет Лабораторијата имаше за цел подобрување на квалитетот
и ефикасноста на услугите. Во таа насока раководството продолжи со
подобрување на просторните и техничките услови. Со преуредување на
просторијата којашто се користеше само за подготвување на примероците
од почва за натамошни испитувања и со преместување на опремата
поврзана со тие испитувања се доби функционален простор за комплетно
спроведување на испитувањата во истата просторија. Уредена е и посебна
просторија каде што физички се издвоени лабораториските хемикалии. Во
просторијата за испитување квалитет на семе и саден материјал се вгради
нова комора за ‘ртење на семе со неколкукратно поголем капацитет и со
можност за посоодветно регулирање на потребните услови. Во поглед
на техничкото опремување, набавени се и други современи технички
средства. Значаен сегмент од активностите на Лабораторијата претставува
постојаното усовршување на персоналот преку различни обуки, курсеви
и предавања. На планот на усовршувањето на персоналот е и постојаното
издвојување и вложување за обезбедување на вработените со соодветна и
најсовремена литература.
Како резултат на изнесените определби и заложби, Лабораторијата ја
продолжи соработката со корисниците на услугите. Врз основа на нивни
барања спроведени се тестирања за кои навремено е издадена соодветна
документација. Обемот на извршените услуги на корисниците e даден во
прилог број 1.
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Податоците покажуваат намален број на испитувани примероци во
однос на претходната година. Состојбата е резултат, пред сѐ, на тоа што
корисниците секоја година не вршат анализа на водата што ја користат за
наводнување на производните површини и на почвата од истите (особено
кај повеќегодишните насади). Земјоделското производство воопшто и
производството на семе кај нас и пошироко во регионот во 2012 година
се карактеризираше со намалени приноси како резултат на неповолните
климатски услови (мала количина на врнежи и високи температури), што
се рефлектира и со намален број на примероци од семе за испитување.
Но, намалениот обем на испитувани примероци од семе е резултат и на
нееднаквата конкуренција од страна на неакредитирани (овластени)
лаборатории кои до крај не се придржуваат на пропишаните правила
и прописи, на што реагираа и корисниците на услугите и ресорното
министерство.
Во текот на 2013 година ќе продолжи соработката со досегашните
корисници, а се планира и проширување на работните активности со
други потенцијални корисници во истите и во други области каде постои
можност. Посебен сегмент во работењето ќе претставуваат активностите
од областа на испитувањето на ѓубривата, резидуите од пестициди во
одделни земјоделски производи, здравствената контрола на истите и
земањето на примероци од семе.
Прилог бр. 1
Преглед на извршени тестирања во Лабораторијата за заштита
на растенијата и животната средина, во текот на 2012/2013 година
1. Вода
- Определувани параметри: pH, SO42-, HPK, Cl-, суспендирани
материи
1 примерок
Определувани параметри: pH, алкалност, вкупна тврдина, карбонатна
тврдина, некарбонатна тврдина, вкупен сув остаток од нефилтрирана вода,
вкупен сув остаток од филтрирана вода, суспендирани материи,
Al, Sb, As, Cu, Ba, Be, Bi, B, V, Ga, Ge, Fe, Sn, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg,
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Pd, Ag, Sr, Tl, Ti, Cr, Zn.
-

1 примерок
Определеувани парамтери: pH, алкалност, SO42-, NO2-, NO3-, NH4+,
вкупна тврдина, вкупен сув остаток од нефилтрирана вода, вкупен сув
остаток од филтрирана вода, суспендирани материи,
Sb, As, Cu, Ba, Be, Bi, V, Fe, Cd, K, Ca, Co, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb,
Ag, Sr, Tl, Ti, Cr, Zn.
-

1 примерок
Определувани параметри: турбидност, EC, алкалност, pH, SO42, NO2-, NO3-, NH4+, вкупна тврдина, карбонатна тврдина, некарбонатна
тврдина, вкупен сув остаток од нефилтрирана вода, вкупен сув остаток од
филтрирана вода, суспендирани материи, хлориди, ХПК.
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1 примерок
Определувани параметри: pH, алкалност, SO42-, вкупна тврдина,
вкупен сув остаток од нефилтрирана вода, вкупен сув остаток од
филтрирана вода, суспендирани материи, ХПК, хлориди,
Al, Cu, B, Fe, Cd, K, Ca, Mg, Mn, Mo, Na, Zn, P.
-

1 примерок
Определувани параметри: SO42NO3-, NO2-, NH4+, P, К, Ca, Mg

-

8 примероци
Определувани параметри: pH, Ec, NO3-, NO2-, NH4+

-

2 примероци
Определувани параметри: pH, суспендирани материи, вкупен сув
остаток, видлива боја, ХПК.
Mg.

1 примерок
Определувани параметри: pH, EC, SO42-, NO3-, NO2-, NH4+, P, К, Ca,

-

6 примероци
Определувани параметри: видлива боја, pH, EC, алкалност, SO42-, NO3, NO2, NH4+, вкупна тврдина, карбонатна врдина, некарбонатна тврдина,
суспендирани материи, вкупен сув остаток нефилтрирана вода, хлориди,
К, Ca, Mg, Na.
-

1 примерок
Определувани параметри: pH, EC, SO42-, NO3-, NO2-, NH4+, P, К, Ca,
Mg, Mn, Mo, Zn, Cu, B.
-

2 примероци
Определувани параметри: турбидност, pH, EC, SO42-, NO3-, NO2-,
+
NH4 , ХПК, хлориди, видлива боја, алкалност, вкупна тврдина, карбонатна
врдина, некарбонатна тврдина, суспендирани материи, вкупен сув остаток
нефилтрирана вода,
Al, Sb, As, Cu, Ba, Be, Bi, B, V, Ga, Ge, Fe, Sn, Cd, K, P, Ca, Co, Li, Mg,
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Pd, Ag, Sr, Tl, Ti, Cr, Zn.
- 1 примерок
Определувани параметри: турбидност, pH, EC, SO42-, NO3-, NO2-,
+
NH4 , ХПК, хлориди, видлива боја, алкалност, вкупна тврдина, карбонатна
врдина, некарбонатна тврдина, суспендирани материи, вкупен сув остаток
нефилтрирана вода, Al, Mn, Fe.
-

1 примерок
Определувани параметри: флуоресцеин и Na.
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29 примероци
Определувани параметри: турбидност, pH, EC, SO42-, NO3-, NO2-,
+
NH4 , ХПК, хлориди, видлива боја, алкалност, вкупна тврдина, карбонатна
врдина, некарбонатна тврдина, суспендирани материи, вкупен сув остаток
нефилтрирана вода, Al, Mn, Fe.
-

2 примероци
Вкупно анализирани примероци од вода: 58

2. Почви и седименти
- Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метода на
ИСПМС, по растворање на почвата со HNO3+HF+HClO4
Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn, Sr, Ba, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Cd, Cu, As, Li,
Rb, Cs, Be, U, Th, V, Mo, Sb, Bi, Ge, Ag, Tl, Sn.
-

-

27 примероци
Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метода на
ИСПМС, по растворање на почвата со HNO3+HF+HClO4
Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn, P.
2 примероци
Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метода на
ИСПМС, по растворање на почвата со HNO3+HF+HClO4
Mg, Fe, Mn, Zn, Pb, Ni, Cd, Cu.

1 примерок
Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метода на
ИСПМС, по растворање на почвата со HNO3+HF+HClO4
Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Mn, Sr, Ba, Zn, Pb, Cr, Co, Ni, Cd, Cu, As, Li,
Rb, Cs, U, Th.
-

-

-

10 примероци
Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метода на
ИСПМС, по растворање на почвата со HNO3+HF+HClO4
Fe, Zn, Pb, Cr, Cd, As, Bi.
1 примерок
Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метода на
ИСПМС, по растворање на почвата со HNO3+HF+HClO4
Fe, Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, As.
6 примероци
Вкупно анализирани примероци од почви и седименти: 47
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3. Растенија
Определување на вкупна содржина на елементи од пакет со метод на
ИСПМС, после растварање на примерокот со HNO3+H2O2
Вкупно анализирани примероци од растенија: 8

4. Агрохемиска анализа на почва
Вкупно анализирани примероци за агрохемиска анализа на
почва: 690
5. Квалитет на семенски материјал
Р. бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Број на
Килограми/
примероци бр. на семиња
Пченица
Triticum aestivum
132
2.650.950 kg
Јачмен
Hordeum vulgare
35
612.975 kg
Пролетен јачмен
Hordeum vulgare
3
42.200 kg
Тритикале
Triticosecale
3
45.000 kg
Пченка
Zea mays
7
5.716 kg
Хибридна пченка
Zea mays
7
16.359,5 kg
Сончоглед
Helianthus annuus
2
27.250 kg
Соја
Glycine max
4
15.900 kg
Пиперка
Capsicum spp.
5
745 kg
Домат
Lycopersicon esculentum
1
409.000 семки
Тиква
Cucurbita pepo
1
4900 кг
Лицерка
Medicago sativa
2
2.600 kg
Краставица
Cucumis sativus
1
158.250 семки
Диња
Cucumis melo
1
100 kg
Морков
Daucus carota
1
58 kg
Brassica oleracea var.
10
Зелка
capitata
Кромид
Allium cepa
1
Вкупно:
216
Култура

Латинско име

Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на
растенијата и животната средина - Одделение за бактериологија и
вирологија
Во изминатата 2012/2013 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.
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По секоја теренска анализа во Лабораторијата беа донесени
примероци за анализа за да се докаже присуството / отсуството на патогени
кај испитуваните култури и да се изврши нивна соодветна детерминација.
Теренските анализи на здравствената состојба на виновата лоза
беа следени на ниво на целата држава, со посебен осврт на Тиквешкото
виногорје, но и на другите поголеми и помали локалитети под лозов насад.
Беше континуирано следено присуство на фитоплазматски и
вирусните промени кај различни сорти на винова лоза, но најинтензивно
беа следени винските сорти вранец, црн бургундец, шардоне и смедеревка,
кај кои симптомите и економските штети беа најмногу изразени.
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 првпат
подетално е испитувано во Одделението за вирологија при Лабораторијата
за заштита на растенијата и животната средина. Лабораториски беше
потврдено присуство на вирусот на свиткување на листовите кај виновата
лоза – Grapevine leaffroll virus кој во литература се јавува со досега
потврдени девет соеви, од кои кај нас ги има GLRaV1 и GLRaV3, GVA и
GFkV.
Исто така, во Одделението за бактериологија и вирологија беше
следена состојбата со насадите под слива, каде што беше потврдено
присуство на вирусот на шарка на сливата (Plum pox viruses). Овој вирус
беше потврден со универзална група на серуми за детекција на вирус на
шарка кај сливата (со користење на универзални китови на BIOREBA).
Присуството на овој вирус беше забележано кај повеќегодишни насади од
слива со следење на состојбата на вирусот почнувајќи од мај до септември.
За да се одреди концентрацијата на вирусот за време на латентниот период,
во декември од маркирани позитивни овошки на вирусот на шарка на
сливата беа собирани заспани пупки и кај нив беше потврдено присуството
на вирусот со иста концентација.
Од овошните култури, исто така беше следена здравственатасостојба
на крушите и дуњите, и беше забележано присуство на бактериската
пламеница кај крушата Erwinia amylovora, една од најштетните и
економски најзначајни бактериози кај овошките. Од особено значење за
одгледување на овошните култури – круша, јаболка, дуња е почетокот во
нашето истражување за појавата на бактериската пламеница и кај дивата
популација – дивата круша – Pyrus pyraster, која се сметала како отпорна
спрема Erwinia amylovora.
Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на
растенијата и животната средина - Одделение за микологија
Во периодот 2012 – 2013 година, стручниот тим од Одделението
за микологија активно ја следеше појавата на микозни заболувања кај
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земјоделските култури. И оваа година повторно е потврдено присуството
на Macrophomina faseolina и Phomopsis spp. кај сончогледот, а забележано
е присуство и на фитопатогената габа Rhizopus spp.
Здравствената состојба на житните култури во околината на
Скопје, Куманово, Кочани, Штип, Пробиштип, Свети Николе, Прилеп,
Битола и Струмица е следена континуирано во текот на вегетацијата,
при што е забележано присуство на веќе утврдени патогени, како што
се: Micospherella graminicolla со анаморфниот стадиум Septoria tritici,
Tapesia yallundae, Pyrenophora graminea, Rhynchosporium secalis, Blumeria
graminis и Pucinia graminis.
Кај оризот е забележано присуството на Giberella fujikuroi и
Magnaporthae grisea (анаморф: Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.), а кај
крушата присуството на ‘рѓа предизвикана од фитопатогената габа
Gumnosporangium sabine.
Исто така, испитувана е здравствената состојба на семенскиот
материјал од житни и индустриски култури, како и задравствената
состојба на садници од винова лоза и овошни култури од присуство на
фитопатогени габи.
Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на
растенијата и животната средина - Одделение за фитофармација
Во Одделението за фитофармација се испитувани резидуи од пестициди
во земјоделски производи и водата за наводнување во Струмичкиот
регион и тоа во селата: Бориево, Куклиш, Робово, Дабиле, Пиперово,
Просениково, Сачево, Добрејци, Струмица, Баница, Моноспитово,
Иловица, Еднокуќево, Банско, Муртино и Зубово. Направена е анкета
на земјоделските производители за да се добијат информации за најчесто
употребуваните пестициди во регионот. Квалитативно и квантитативо се
испитувани следниве пестициди: Propiconazole, Pirimicarb, Metribuzine,
-Cyhalothrin, Bifenthrin, Pyrimethanyl, Fenithrotion, Ethofumesate,
Penconazole, Tolylfluanid, Triadimenol,
Indoxacarb, Bromopropylate,
Captan, Chlorpyrifos, Diazinon, Malathion, Terbufos, Pirimiphos-methyl,
како и вкупен Lindan.
Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на
растенијата и животната средина - Одделение за ентомологија
Одделението за ентомологија е во состав на Лабораторијата за
заштита на растенијата и животната средина. 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 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 подготвува за детерминација
и за чување во ентомолошки кутии.
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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.
Оддел за контрола на квалитет на храната
Одделот за контрола на квалитет на храната располага со еден
потенциостат Autolab 128 N, еден Palmsense микропотенциостат,
микробранова печка, ранцимат Methrom-инструмент за мерење на
стабилноста на маслата, а во постапка е и набавка на дополнителна опрема за
анализа на вино, како и автоматски потенциометриски титратор. Главните
цели на Одделот за контрола на квалитетот на храната се испитување
на квалитативниот и квантитативниот состав на масло и производи од
масло, релевантни параметри за квалитетот на виното (содржина на
алкохол содржина на шеќери, содржина на слободни киселини содржина
на тешки метали, содржина на атниоксиданти...). Покрај тоа, со помош
на електрохемиските инструменти се испитуваат хемиските својства
на голем број токсични материи присутни во храната (афлатоксини,
гиберилинска киселина), потоа својствата на голем број на антиоксиданти
(полифеноли, деривати на Coenzyme Q). Притоа, главен акцент се става на
идентификација на механизмот на влијание на испитуваните компоненти
присутни во храната во човечкиот организам. Многу скоро, во рамките
на овој Оддел ќе биде набавен и високопритисочен течен хроматограф и
дополнителна инструментација за анализа на млеко и млечни производи.
Овој Оддел располага и со микробранова печка, која е во функција на
минерализација на органски и неоргански примероци и нивно преведување
во раствори, чиј елеменатрен состав потоа се испитува со помош на атомска
спектроскопија. Целата палета на инструментални методи во Одделот за
контрола на квалитетот на храната е во функција на обезбедување на
предуслови за проценка на квалитетот на храната.
Во делот за анализа на масла за јадење, активностите беа фокусирани
на анализа на следниве параметри:
1. Определување на оксидативна активност на прехранбени масла;
2. Определување на густина на прехранбени масла;
3. Определување на киселински број на прехранбени масла;
4. Определување на јоден број на прехранбени масла;
5. Определување на пероксиден број на прехранбени масла;
6. Определување на алкалност на прехранбени масла.
Во овој Оддел, исто така, се изведуваат анализи и контрола на
квалитет на вина. Во текот на 2013 година, во Одделот за контрола на
квалитет на вина се разработени и воведени следните методи за анализа
на вино:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Определување на вкупен SO2;
Определување на слободен SO2;
Определување на вкупни киселини;
Определување на редуцирачки шеќери;
Мултиелементна анализа на вина;
Определување на вкупни полифеноли;
Определување на вкупни антоцијани;
Определување на интензитет на боја;
Определување на нијанса;
pH;
Микробиолошка анализа на вино.

Методите 1-5 се оптимизирани со определување на точност,
повторливост и мерна неодреденост.
Планирани активности за следната година:
1. Разработка и воведување на метода за определување на алкохол;
2. Разработка и воведување на метода за определување на сув екстракт;
3. Разработка и воведување на метода за определување на специфична
тежина;
4. Разработка и воведување на метода за определување на испарливи
киселини.
Вработените во Одделот за контрола на квалитетот на храната
во 2012-2013 година реализираа повеќе престои во странски научни
институции од Германија, Романија, Унгарија, Србија, Шпанија, Турција
и Бугарија.
1.2 Катедрата за растително производство
Во склоп на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип како организациона единица постои и активно работи
Катедрата за растително производство. Во неа во редовен работен однос
се вработени тројца редовни професори, тројца вонредни професори, еден
доцент и еден асистент, сите од областа на растителното производство.
Во Катедрата за растително производство наставно-научниот кадар
го сочинуваат:
- редовен професор, проф. д-р Љупчо Михајлов – раководител на
Катедрата;
- редовен професор, проф. д-р Верица Илиева;
- редовен професор, проф. д-р Лилјана Колева-Гудева;
- вонреден професор, проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски;
- вонреден професор, проф. д-р Драгица Спасова;
- вонреден професор, проф. д-р Мите Илиевски;
- доцент, доц. д-р Фиданка Трајкова;
- асистент, асс.м-р Наталија Маркова-Руждиќ.
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Редовното одржување на наставниот процес од прв, втор и трет циклус
студии во сите четири дисперзирани центри во составот на Земјоделскиот
факултет при УГД Штип, во текот на 2013/2014 година, беше приоритетна
активност на професорите и асистентите од оваа Катедра.
Вработените од Катедрата за растително производство се вклучени и
во повеќе прокети и научноистражувачки активности. Дел од вработените,
освен работните обврски кои ги извршуваат во рамките на Катедрата,
исто така учествуваат и во работата на останатите организациони единици
(катедри, лаборатории), како и во органите на управување и одлучување
на Земјоделскиот факултет и Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип.
Катедрата за растително производство во текот на извештајниот
период имаше голем број на активности на домашни и интернационални
манифестации и конгреси од областа на растителното производство и
биотехнологијата. Во поединечните годишни извештаи на професорите и
соработничкиот кадар, за извештајниот период може да се видат нивните
активности од областите на издавачка дејност, учество и раководење со
проекти, објавени трудови, учество на симпозиуми, конгреси, семинари,
работилници, студиски патувања и сл.
Проф. д-р Љупчо Михајлов и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ
од Катедрата за растително производство и проф. д-р Илија Каров од
Катедрата за заштита на растенијата во периодот од 27 – 29 ноември
2013 година остварија работна посета на Институтот по земјоделие од
Карнобат, Република Бугарија, при што беа разменети потпишаните
договори за заемна соработка меѓу УГД – Земјоделски факултет –
Штип и Земјоделскиот институт од Карнобат. Тројцата претставници
од Земјоделскиот факултет настапија со свои презентациии на научни
трудови на научната конференција „Селекција и агротехника на полски
култури”. Проф. д-р Љупчо Михајлов раководеше со една од секциите на
конференцијата, а деканот проф. д-р Илија Каров со воведна презентација
ги запозна присутните со историјатот и тековните активности на
Универзитетот „Гоце Делчев” од Штип.
Деканот, проф. д-р Илија Каров од Катедрата за заштита на
растенијата и проф. д-р Љупчо Михајлов во периодот од 5 до 7 март 2014
година на саемот Агра 2014 во Пловдив, Бугарија, остварија средби со
претставници од повеќе научни институти. Од Институтот за фуражни
култури од Плевен, Одделот за соја, се земени 4 нови бугарски сорти соја
кои се вклучени во испитувањата предвидени во македонско-кинескиот
билатерален проект „Улогата на симбиотската азотофиксација кај
сојата и можноста за отстранување на тешки метали од почвата“, во
кој главен истражувач е проф. д-р Љупчо Михаjлов.
Со Решение бр. 0701-372/18 од 10.3.2014 година од Управниот
одбор на Фондот за научноистражувачка работа за финансирање на
научноистражувачки проекти за 2014 година, одобрено е финансирање
на научн-истражувачкиот проект: „Процена на различни генотипови
полјоделски култури во системот на органско земјоделско
производство“. Носител на активностите предвидени по овој проект
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е Катедрата за растително производство, главен истражувач е проф.
д-р Љупчо Михајлов. Во проектот кој е со времетраење од две години
вклучени се: проф. д-р Илија Каров и м-р Васко Златковски од Катедрата
за заштита на растенијата, како и доц. д-р Фиданка Трајкова и асс. м-р
Наталија Маркова-Руждиќ од Катедрата за растително производство.
На 3.4.2014 година Универзитетот „Гоце Делчев“ и Министерството
за образование и наука потпишаа Договор за доделување и користење на
средства наменети за реализација на меѓународниот македонско-кинески
научноистражувачки проект со наслов „Улогата на симбиотската
азотофиксација кај сојата и можноста за отстранување на тешки
метали од почвата“, чиј главен истражувач е проф. д-р Љупчо Михајлов
од Земјоделски факултет, Катедра за растително производство. Овој
Договор е потпишан врз база на претходно прифатениот и позитивно
рецензиран предлог-проект, поднесен на објавен конкурс на македонското
и кинеското МОН, за билатерални научноистражувачки проекти. Исто
така, овој Договор претставува дел од протоколот од третото засeдaние на
Заедничката комисија за научна и технолошка соработка меѓу Република
Македонија и Народна Република Кина, бр. 16-1026/1 од 15.5.2013 година
и Решението за финансирање на прифатените научноистражувачки
проекти со Народна Република Кина кои ќе се финансираат во периодот
2014 и 2015 година, број 16-199/1 од 30.1.2014 година. Освен спроведените
тековни теренски и лабораториски истражувања по проектот во текот на
2014 година во нашата држава, остварена е и посета на неколку институции
вклучени во проектот од НР Кина. Според активностите предвидени
по проектот во периодот од 02.09.2014 – 15.9.2014, раководителот на
проектот проф. д-р Љупчо Михајлов, со проф. д-р Илија Каров и Елизабета
Барбареева- Давитковска, во НР Кина ги посетија следниве институции:
1. Институтот за применета екологија при Кинеската академија на
науките – (Chinese Academy of Sciences - Institute of Applied Ecology);
2. Централната лабораторија за еколошко загадување и инженерство
на животната средина (Key Laboratory of Pollution Ecology and
Environmental Engineering);
3. Централната лабораторија за терестрични еколошки процеси (Key
Laboratory of Terrestrial Ecological Process);
4. Колеџот за земјоделство при Земјоделскиот универзитет во Шенјанг
(Agriculture College of Shenyang Agriculture University);
5. Колеџот за инженерство на науки за животнта средина при
Универзитетот во Нанкаи, (Nankai University – College of
Environmental Science and Engineering).
Главниот истражувач во проектот проф. д-р Љупчо Михајлов во
горенаведените институции одржа презентации пред повеќе професори и
студенти на II и III циклус, од Универзитетите во Шенјанг и Нанкаи под
наслов:
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип - Земјоделски факултет,
Истражувања, соработки, тековни проекти и перспективи
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Проф. д-р Илија Каров, член на проектот во горенаведените
институции одржа презентации пред повеќе професори и студенти на II и
III циклус под наслов:
,,Болести на оризот во Република Македонија”
Елизабета Давитковска-Барбареева ги спроведуваше протоколарните
активности предвидени по проектот (водење записници, фотографирање,
размена на материјали, коресподенција и сл.)
За времетраење на посетата беа посетени повеќе лаборатории опитни
станици и истражувачки центри на наведените институции, каде што се
спроведуваат истражувања од областите:
- фиторемедијација на загадени почви со тешки метали;
- селекцијата на сојата и оризот во правец на добивање на популации со
висока способност за фиторемедијација на загадени почви со тешки
метали, висок принос и отпорност кон болести и штетници.
По повод поканата од страна на Централната канцеларија за
тестирање на земјоделски растенија – (Community Plant Variety Office
(CPVO), Angers, France), Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Управа за семе и саден материјал, го покани проф. д-р
Љупчо Михајлов од Катедрата за растително производство да учествува
на научно стручна обука за тестирање на: различност, униформност и
стабилност („DUS” testing), на сорти од земјоделски растенија. Обуката
се одржа на 5 различни локации во Полска во периодот од 1.6.2014 –
5.6.2014. Посетени беа опитни станици на Истражувачкиот центар за
тестирање на сорти од земјоделски растенија, на различни локации во
Полска (Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), Słupia Wielka,
Hrastovo, Karzniczka - Poland). Во периодот на посетата претставниците
од Македонија активно учествуваа на научно-стручна обука за тестирање
на: различност, униформност и стабилност („DUS” testing), на сорти од
земјоделски растенија.
На Катедрата за растително производство, во учебната 2013 –
2014 година на II циклус студии на модулот Биотехнологија, селекција
и семепроизводство се запишани двајца кандидати, кои редовно ги
спроведуваат предвидените активности поврзани со студиите од II циклус.
На III циклус студии на модулот Биотехнологија, генетика и
селекција 2013-2014 година се запиша еден кандидат. Запишаните
кандидати од III циклус од претходните години успешно ги спроведуваат
планираните предвидени активности. Кандидатката асс. м-р Наталија
Марковска Руждиќ, постави полски опити (втора година на испитување),
на два локалитета (Овче Поле и Струмица), заради компаративни
полифакторијални испитувања на 37 сорти есенски јачмен. Опитот во
2012-2013 вегетациска година, успешно е реализиран, и завршени се
статистичките и лабораториските анализи на остварените резултати.
Кандидатката на III циклус Оливера Бичиклиски, во текот на мај – јуни 2014
година (втора година на испитување), постави полски опит на локалитетот
Камник кај Скопје, на органски сертифицирана земјоделска обработлива
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површина. Исто така и овој полски опит каде што компаративно (органски
и конвенционално) се испитуваат 6 домашни и странски автохтони сорти
пиперка, успешно е реализиран, завршена е статистичка и лабораториска
обработката на добиените резултати.
Во текот на септември 2013 година се заврши со изготвувањето на
нов проект за III циклус академски универзитетски студии од групата
Растително производство, со 2 модула: Полјоделско производство и
Биотехнологија, селекција и семепроизводство. Официјално во 2014
година добиено е Решение за за акредитација на овие два модула.
Проф. д-р Љупчо Михајлов од Катедрата за растително производство
и во текот на 2014 година учествуваше во спроведување на стручна
контрола на семенски посеви. Стручната контрола се изведуваше преку
теренски активности со 2 контролни прегледа во текот на вегетацијата
на семенските посеви на пријавените површини. Врз база на контролните
теренски посети се изготвувани записници и сертификати за состојбата
со посевите на местото на одгледување на семенските културни растенија.
Прегледите се спроведуваа на повеќе земјоделски фирми на територијата
на целата држава (Овче Поле, Пробиштипско, Кумановско, Пелагонија Битолско), регистрирани за семепроизводство. Паралелно со стручните
прегледи во овие активности беше вклучен и деканот проф. д-р Илија
Каров, кој е одговорен за здравствените прегледи при апробацијата на
семенските посеви.
Проф. д-р Верица Илиева и асс. м-р Наталија Маркова од Катедрата
за растително производство, активно се вклучени во работата на
Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина во рамките
на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина – Оддел за
квалитет на семе и саден материјал.
Во текот на извештајниот период имаше избор во повисоки звања,
од доцент во вонреден професор, на вонреден професор, проф.д-р Мите
Илиевски.
Активностите на Катедрата за растително производство во периодот
што следува ќе бидат насочени кон продолжување на на предвидените
програми за редовно одржување на наставниот процес од прв, втор и
трет циклус на 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, ќе бидат една од
редовните обврски на професорите и соработничкиот кадар од Катедрата
за растително производство и во наредниот период. Врз база на добиените
резултати од досегашните истражувања на кандидатите од II и III циклус ќе
продолжат активностите од областа на селекционирање и хибридизација
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на растенијата во правец на создавање на нови сорти, особено на јачмен и
соја. Редовните активности за спроведување на полски и лабораториски
истражувања од областа на одржување на сортите земјоделски растенија,
во континуитет ќе се спроведуваат. Во периодот што следува посебен
акцент на активностите и истражувањата ќе биде даден на истражувањата
и проектите од областа на органското растително производство и
семепроизводство. Како нова планирана активност на Катедрата за
растително производство е организирање на производство на посадочен
и семенски материјал од ароматично-зачински и алтернативни растенија,
според принципите на органското растително производство. Во следната
година се планира посета на повеќе меѓународни конференции, симпозиуми
и други манифестации, со пријавување и презентирање на трудови од
сопствени научни истражувања на професорите и соработничкиот кадар
од катедрата за растително производство.
5.3. Катедра за лозарство и овоштарство
Во учебната 2013/2014 година вработените од Катедрата за лозарство
и овоштарство беа ангажирани во редовните активности во наставнообразовниот 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 неколку симпозиуми и конгреси во Бугарија,
Хрватска и Босна и Херцеговина и тоа:
1. 03-06.10. 2013, Fourth International Scientific Symposium “Agrosym
2013”. Jahorina, Bosna and Herzegovina.
2. 25-28.09. 2013, 24th International Scientific-Expert Conference of
Agriculture and Food Industry, Saraevo, Bosna and Herzegovina.
3. 3.18-21.10. 2013, Scientific Conference with International Participation.
“Food Science, Enginering and Technologies 2013”. Plovdiv, R.Bulgaria.
4. 06-07.06. 2013, 23rd International Scientific Conference, Stara Zagora,
R.Bulgaria.
5. 29-30.11.2013.Tirana. Завршен состанок по проектот Using local
resources for microregional development sustainable agribusiness
and tourism in the Southern Balkans (159143-TEMPUS-1-2009-HUTEMPUS-JPCR).
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 стручната дејност, вработените од Катедрата за лозарство и
овоштарство во учебната 2013/2014 година имаат издадено неколку интерни
скрипти за студентите од Земјоделскиот факултет и универзитетски
учебник со наслов „Производство на лозов саден материјал”, ISBN 978-
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608-244-040-8, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.			
Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за
лозарство и овоштарство при Земјоделскиот факултет публикуваа
значаен број на публикации, од кои 2 труда се публикувани во списанија
со импакт фактор, 2 во меѓународни списанија и 6 труда во зборници од
меѓународни научни собири (конгреси, симпозиуми).
5.4. Катедра за прехранбена технологија и преработка на анимални
производи
Во учебната 2013/2014 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.
Наставниот и соработничкиот кадар од Катедрата за прехранбена
технологија и преработка на анимални производи имаше поголем број на
презентации на интернационални манифестации и конгреси од областа на
прехранбената технологија и преработката на анимални производи. Проф.
д-р Ацо Кузелов учествуваше на меѓународни научна конференцијии
во Бугарија, Србија, и Украина. Доц. д-р Виолета Иванова Петропулос
учествуваше со свои презентации на неколку конгреси и симпозиуми во
Македонија, Словачка , Босна и Херцеговина, Романиа, Унгарија. Освен
тоа доцент д-р Виолета Иванова Петрпулос има остваренон студиски
престој во Австрија, Италија, Германија и Словачка. Доц. д-р Сања
Костадиновиќ-Величковска учествуваше на научни конгреси и семинари
во Турција. Доцент д-р. Фиданка Илиева учествуваше на конференција
во Бугарија. Доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска имаше студиски
престој во Германија.
Вработените од Катедрата за прехранбена технологија и преработка
на анимални производи беа активно вклучени и во реализацијата
на практичната работа на студентите од првиот и вториот циклус
на студии. Освен тоа, проф. Ацо Кузелов изведуваше настава и на
Факултетот за туризам и бизнис логистика, 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 Виолета Иванова Петрпулос има издадено една скрипта,
еден практикум и една стручна книга од областа на енологијата во
Германија.
Вработените од катедрата учествуваат во повеќе проекти како главни
истражувачи и истражувачи. На катедрата за во изминатата година
дипломираа 37 студенти на модулот Енологија и модулот преработка на
земјоделски производи.
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Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата
за прехранбена технлогија и преработка на анимални производи при
Земјоделскиот факултет публикуваа значаен број на публикации, од кои
5 трудови се публикувани во списанија со импакт фактор, а поголем број
трудови се публикувани во влијателни домашни и меѓународни списанија.
5.5. Катедра за наука за земјиштето и хидрологија
Во учебната 2013/2014 година, вработените од Катедрата за наука
за земјиштето и хидрологија покрај редовните активности во наставнообразовниот процес на сите четири дисперзирани центри во составот
на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во
првиот, вториот и третиот циклус на студии, беа активно вклучени и во
голем број научноистражувачки активности. Притоа, наставничкиот и
соработничкиот кадар од Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија
имаше поголем број на презентации на интернационални манифестации
и конгреси од областа на агроекономијата, земјоделската механизација,
хемијата и биохемијата. Проф. д-р Рубин Гулабоски има реализирано
студиски престој на „Saarland University“, Хамбург, Германија. Проф.
д-р Рубин Гулабоски одржа пленарно предавање на организираната
работилницата од MatCatNet проектот “From Molecules to Functionalised
Materials“, Scientific module “Polymers”, одржана во септември 2014 г.
Проф. д-р Зоран Димитровски зеде учество со свои трудови на конгреси
во Бугарија и Србија. Од соработничкиот кадар, асс. д-р Биљана
Балабанова, асс. м-р Далибор Јованов и асс. м-р Петар Клетникоски
зедоа учество со свои трудови на меѓународна научна конференција
за наука за храна, техника и технологија во Пловдив, Р. Бугарија. Асс.
д-р Биљана Балабанова се претстави со своја орална презентација на
организираната работилницата од MatCatNet проектот “From Molecules
to Functionalised Materials“, Scientific module “Polymers”, како и на
Конгресот на хемичари и технолози на Република Македонија. Покрај
овие активности, вработените од Катедрата за наука за земјиштето и
хидрологија беа активно вклучени и во реализацијата на практичната
работа на студентите од првиот и вториот циклус на студии. Освен тоа,
проф. д-р Рубин Гулабоски, доцент д-р Еленица Софијанова и асс. д-р
Биљана Балабанова изведуваа настава и на Факултетите за медицински
науки и на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев-Штип.
Вработените од Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија се активни
учесници и во Акредитираната лабораторија за заштита на растенијата и
животната средина, при што проф. д-р Рубин Гулабоски и асс. д-р Биљана
Балабанова директно се вклучени во агрохемиските анализи и анализите
на примероци од животната средина: вода, почва и седимент како и во
хемиските мултиелементи анализи на храна (овошје, зеленчук, масло за
јадење и вино).		
Од стручната дејност, вработените од Катедрата за наука за
земјиштето и хидрологија во учебната 2013/2014 година имаат издадено
поголем број на скрипти, учебници, монографии и делови од монографии:
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Механизација-учебник,
Механизација-практикум,
Метеорологијаучебник, Метеорологија-практикум од проф. д-р Ристе Кукутанов;
Агрохемија и исхрана на растенија (учебник – УГД, Штип) од проф.
д-р Рубин Гулабоски; Машини и опрема во земјоделското производство
(рецензирана скрипта – УГД, Штип) од проф. д-р Зоран Димитровски;
Characteristics of Vertisols From Štip, Probištip and O. Pole Valleys
(монографија – Lambert Academic Publishing) од асс. м-р Далибор Јованов;
Геохемиски атлас на регионот на сливот на реката Брегалница од асс. д-р
Биљана Балабанова; Мoss biomonitoring in use: small scale area investigation
for heavy metals air pollution - mines and smelter plant environ in the Republic
of Мacedonia, објавена во Мoss: classification, development and growth
and functional role in ecosystems (Nova Science Publishers, Hauppauge, NY,
Editors: J. Mohamed, pp.111-170) од асс. д-р Биљана Балабанова.
Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за наука
за земјиштето и хидрологија при Земјоделскиот факултет публикуваа
значаен број на публикации, од кои 6 трудови се публикувани во списанија
со импакт фактор, а поголем број трудови се публикувани во влијателни
домашни или меѓународни списанија.
5.6 . Катедра за растителна биотехнологија
Со основањето на Катедрата за растителна биотехнологија
Одлука бр. 1802-211/9 од 20.5.2014 год. за формирање на Катедра за
растителна биотехнологија, рамките на истата е вклучена и работата на
Лабораторија за растителна биотехнологија. Во рамките на активностите
на Лабораторијата за растителна биотехнологија од лабораториските
активности се изведуваат следните активности:
– разработува и воведува нови методи за микропропагација на
растителни видови;
– врз основа на добиените резултати од анализите за микропропагација,
предлага мерки за ефикасна адаптација и аклиматизација на in vitro
регенерантите;
– предлага економски мерки за развојот на земјоделската
биотехнологија;
– активно соработува со земјоделците и стручните лица во областа
на комерцијалната биотхнологија и воопшто примената на
биотхнолошките методи во современото земјоделско производство;
– изготвува програми и елаборати со цел да се овозможи правилен
развој и примена на растителната биотехнологија;
– врши дисеминација на знаењето од областа на растителната
биотехнологија во научни списанија, интерпретација на добиените
резултати, и предлагање на користење на соодветни биотехнолошки
методи во подобрувањето на постоечкиот генофонд на земјоделските
култури;
– воспоставува добра лабораториска пракса преку соработка со слични
по дејност институции и преку размена на кадар.
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Научноистражувачката работата на Лабораторијата допрва ќе се
развива и осовременува согласно новите тренодови во истражувачката
област на растителната физиологија, екофизиологија, биохемија и
биотехнологија.
5. ИЗВЕШТАИ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНОНАУЧНИТЕ СОВЕТИ
Во академската 2013/2014 година на Земјоделски факултет се
одржани вкупно 12 седници на Наставно - научениот совет (од 91та седница од 16.10 2013 до 102-та седница одржана на ден 25.8.2014).
Активностите на Наставно - научниот совет на Земјоделскиот факултет
(ННС) се приложени како точки од дневниот ред и донесени одлуки на сите
одржани седници во следните потточки од оваа поглавје на извештајот.
5.1. Одржани седници со дневен ред
Дневен ред на 91. седница на ННС одржана на 16.10.2013 год.:
- Усвојување на Записник од 88 и 90 седница на Наставно - научен
совет
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област економика на земјоделството и развој на
Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно звање
доцент/вонреден професор за наставно-научната област прехранбена
технологија на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за усвојување на предлог годишен план и
програма за издавачка дејност на Земјоделскиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
4. Донесување Одлука за утврдување на универзитетски изборни
предмети за трет (III) циклус студии на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
6. Донесување Одлука за утврдување на потреба од ангажирање
волонтери на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“Штип;
7. Разгледување на пријавени докторски дисертации на вработените
соработници/асистенти на Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
8. Донесување Одлука за давање согласност на асс. м-р Наталија
Маркова Руждиќ за вршење на високообразовна дејност на ФМН;
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидатот Соња Ефремова;
10. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/57 од асс. м-р Наталија Маркова Руждиќ, заради реализација на
студиски престој во Бугарија;
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11. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/58 од група вработени на Земјоделски факултет заради земање
учество на семинар во Белград;
12. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/59 од доц. д-р Фиданка Трајкова, заради земање учество на
конференција по проектот SEECEL во Загреб, Хрватска;
13. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/60 од 14.10.2013 г.;
14. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/61 од 14.10.2013 г.
15. Разни барања и молби од студенти.
Дневен ред на 92. седница на ННС одржана на 25.10.2013 год.:
1. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата за
оценка на магистерски труд на студентот Соња Ефремова;
Дополнување:
2. Донесување Предлог-мислење по барање на студентот Александар
Штерјов и студентот Кире Јанев;
3. Донесување Предлог-мислење по барање на студентот Миле
Атанасовски и студентот Љупчо Панев .

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

Дневен ред на 93. седница на ННС одржана на 18.11.2013 год.:
Усвојување на записник од 91. седница на Наставно-научен совет
Донесување Одлука за усвојување на годишен извештај за работата
на деканот на Земјоделски факултет за учебната 2012/2013 година;
Донесување Одлука за покривање на наставата во втор циклус студии
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/66 од проф. д-р Виолета Димовска;
Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/67 од асс.м-р Фиданка Илиева;
Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/68 од Виш лаб. м-р Васко Златковски ;
Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/69 од доц.д-р Фиданка Трајкова и проф.д-р Виолета Димовска;
Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/70 од проф.д-р Илија Каров, проф.д-р Љупчо Михајлов, проф.д-р
Верица Илиева и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ;
Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/71 од доц.д-р Сања Костадиновиќ Величковска;
Разни барања и молби од студенти.

Дополнување:
10. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/72 од проф.д-р Душан Спасов;
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11. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/73 од проф.д-р Зоран Димитровски;
12. Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.15052/74 од асс.м-р Билјана Ковачевиќ.
Дневен ред на 94. седница на ННС одржана на 6.12.2013 год.:
Усвојување на записник од 92. и 93. седница на Наставно - научен
совет
1. Донесување Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии
во летен семестар за учебната 2013/2014 година на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
2. Донесување Одлука за усвојување на распоред на часови за летен
семестар 2013/2014 година Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“-Штип;
3. Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област прехранбена
технологија на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за ангажирање на наставници за покривање на
наставата по предметот Спорт и рекреација на Земјоделски факултет
во наставните центри Струмица и Кавадарци;
5. Донесување Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе
се запишуваат на прв, втор и трет циклус универзитетски академски
студии во учебната 2014/2015 година на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот практикум „Житни растенија“ од авторот д-р Мите Илиевски, доцент
на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот скрипта „Житни растенија“ од авторот д-р Мите Илиевски, доцент на
Земјоделски факултет при Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип;
8. Донесување Одлука за усвојување на Барањето за издавање на
скрипта „Производство на екстракти од растително потекло“ од
авторот д-р Сања Костадиновиќ-Величковска доцент на Земјоделски
факултет при Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип;
9. Донесување Одлука за усвојување на Барањето за издавање на
скрипта „Структура и особини на месото“ од авторот д-р Дарко
Андроников, доцент на Земјоделски факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
10. Донесување Одлука за усвојување на Барањето за издавање на
практикум „Микробиологија на вино “ од авторот проф.д-р Илија
Каров, проф. д-р Георги Асенов Мичев и асс. д-р Фиданка Илиева;
11. Донесување Одлука за усвојување на Барањето за издавање на
скрипта „Производство на вино“ од авторот проф.д-р Георги Асенов
Мичев;
12. Разни барања и молби од студенти.
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Дополнување:
13. Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научата област хемија на
земјиштето на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“-Штип;
14. Донесување Одлука за регулирање на студиски престој по програмата
- Еразмус мобилност за студент Јулијана Арсова, запишана на втор
циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
15. Донесување Одлука за регулирање на студиски престој по програмата
- Еразмус мобилност за студент Билјана Ковачевиќ, запишана на
трет циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип.
16. Донесување Одлука за давање на согласност на проф.д-р Љупчо
Михајлов за земање учество во проект со наслов „Процена на
различни генотипови полјоделски култури во системот на органско
земјоделско производство“;
17. Донесување Одлука за давање на согласност на проф. д-р Верица
Илиева за земање учество во проект со наслов „Колекционирање,
карактеризирање и евалуација на домашна и интродуирана пермплазма
од ориз“;
18. Донесување Одлука за давање на согласност на проф.д-р Ацо Кузелов
за земање учество во проект со наслов „Влијанието на екстракти од
растително потекло врз оксидација на мастите, микробиолошкиот
статус, сензорните особини, трајноста кај различни видови на
обликувано мелено месо и колбаси добиени од различни видови
месо“.
Дневен ред на 95. седница на ННС одржана на 13.12.2013 год.:
1. Донесување Одлуки за запишување на студенти на втор циклус на
студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Дневен ред на 96. седница на ННС одржана на 25.12.2013год.:
Усвојување на записник од 94. и 95. седница на Наставно - научен
совет
1. Донесување Одлука за усвојување на Барањето за издавање на
скрипта „Микробиологија на вино“ од авторите проф. д-р Илија
Каров и д-р Фиданка Илиева;
2. Разгледување и донесување на Одлука за прифаќање на пријава за
изработка на магистерски труд од кандидатот Билјана Ѓорѓиева под
наслов: „Карактеристики на семето од различни хибриди на сончоглед
во услови без наводнување“;
3. Разгледување и донесување на Одлука за прифаќање на пријава
за изработка на магистерски труд од кандидатот Елизабета Д.
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Барбареева под наслов: „Улогата на акредитираните лаборатории во
процесот на спроведување на добрата земјоделска пракса“;
4. Донесување Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-2/32 поднесено
од проф. д-р Илија Каров;
5. Разни барања и молби од студенти.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Дневен ред на 97. седница на ННС одржана на 30.1.2014 год.:
Усвојување на записник од 96. седница на Наставно - научен совет
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот од 25.12.2013 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област хемија на земјиштето;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област хемија
на земјиштето;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот од 25.12.2013 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област /поле прехранбена технологија;
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
еден наставник во сите звања за наставно-научната област /поле
прехранбена технологија;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите за звања за наставно - научната област житни
култури;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во насловно звање за наставно научната област нематоди;
Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на
еден наставник во насловно звање за наставно научната област
молекуларна биологија;
Донесување Предлог - Одлука за ангажирање на визитинг професор,
доц. д-р Јовица Васин од Нови Сад за учебната 2013/2014 година;
Донесување Предлог-Одлука за ангажирање на проф. д-р Татјана
Миткова од Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2013/2014 година;
Донесување Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за
усвојување на предлог годишен план и програма за издавачка дејност
на Земјоделски факултет;
Донесување Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Земјоделски факултет;
Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Земјоделскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Предлог - одлука за организирање на дисперзирани
студии на Земјоделски факултет во наставен центар Прилеп од
учебната 2014/2015 г.;
Донесување Одлука за ставање во мирување на студиската програма
Преработка на анимални производи во Амзабегово, наставен центар
Свети Николе;
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15. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
рецензирање на Практикум за предметот Механизација со наслов
„Механизација“ од проф.д-р Ристо Кукутанов;
16. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
рецензирање на Учебник за предметот Механизација со наслов
„Механизација“ од проф. д-р Ристо Кукутанов;
17. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр.1505-2/6 од асс.м-р
Билјана Атанасова;
18. Разни барања и молби од студенти.
Дополнување:
19. Донесување Одлука за утврдување на составот на членови на
Наставно-научен совет во летен семестар за учебната 2013/2014
година;
20. Донесување Одлука за доделување на привилегии по предметот
Производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци на проф.д-р
Ѓеорѓи Асенов Мичев во летен семестар 2013/2014 г.

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

Дневен ред на 98. седница на ННС одржана на 21.2.2014 год.:
Усвојување на записник од 97. седница на Наставно - научен совет
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот од 1-2.2.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања
за наставно- научната област житни култури;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно- научната област житни
култури;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот од 1-2.2.2014 г. за избор на еден наставник во насловно
звање за наставно-научната област нематоди;
Донесување Одлука за ангажирање на волонтери за летен семестар
2013/2014 г. на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“-Штип;
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Земјоделски факултет;
Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање
на учебник со наслов Производство на лозов саден материјал од
авторите проф.д-р Виолета Димовска и проф.д-р Климе Белески;
Донесување Одлука за утврдување на предмети на англиски јазик во
учебната 2014/2015 година за студентите кои ќе престојуваат на УГД
во Еразмус програмата за размена на студенти;
Донесување Одлука за утврдување на пракса во учебната 2014/2015
година за студентите кои ќе престојуваат на УГД во Еразмус
програмата за размена на студенти;
Разгледување и донесување на Одлука за прифаќање на пријава за
изработка на магистерски труд од кандидатот лена Тодоровска под
наслов „Болести кај вишната предизвикани од Phytophthora spp.“;
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10. Донесување Одлука по барање за отсуство бр.1505-2/8 од 19.2.2014
г. поднесено од лаб. Елена Тодоровска;
11. Донесување Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-2/10 од
21.2.2014 г. за отсуство во Будва, Црна Гора, поднесено од проф.д-р
Лилјана Колева Гудева;
12. Разни барања и молби од студенти.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Дневен ред на 99. седница на ННС одржана на 1.4.2014 год.:
Усвојување на записник од 98. седница на Наставно - научен совет
Донесување Предлог - Одлука за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Хемија на земјиштето на
Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Предлог - Одлука за ангажирање на визитинг професор
академик д-р Драган Шкориќ од Нови Сад за учебната 2013/2014
година;
Донесување Одлука за реализација на Мелвана програмата за
академска размена и реализација на мобилност за проф.д-р Денис
Инел од Универзитетот Мехмет Акиф Ерсол во Турција;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот учебник со наслов „Механизација“ од авторот д-р Ристо Кукутанов,
редовен професор на Земјоделски факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот
- скрипта со наслов „Производство на екстракти од растително
потекло“ од авторот д-р Сања Костадиновиќ-Величковска, доцент на
Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот –
скрипта со наслов „Структура и особини на месото“ од авторот
д-р Дарко Андроников, доцент на Земјоделски факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука за усвојување на Барањето за издавање на
скрипта „Микробиологија на вино“ од авторите проф. д-р Илија
Каров и асс.д-р Фиданка Илиева;
Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр. 15052/11 поднесено од проф.д-р Илија Каров;
Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.
1505-2/13 поднесено од проф.д-р Верица Илиева и лаборант Елена
Тодоровска;
Разни барања и молби од студенти.

Дневен ред на 100. седница на ННС одржана на 16.5.2014 год.:
- Усвојување на записник од 99. седница на Наставно - научен совет
1. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот учебник со наслов „Производство на лозов саден материјал“ од
авторите проф. д-р Виолета Димовска и проф. д-р Климе Белевски;
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2. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот скрипта со наслов „Микробиологија на вино“ од авторите проф. д-р
Илија Каров и асс. д-р Фиданка Илиева;
3. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот –
практикум со наслов „Механизација“ од авторот проф. д-р Ристо
Ѓорѓи Кукутанов;
4. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно -научната област житни култури на Земјоделски факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
5. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно -научната област прехранбена технологија на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област лозарство на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
7. Донесување Одлука за формирање на Катедра за растителна
биотехнологија на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип;
8. Донесување Одлука за потврдување на изборот на раководител на
Катедрата за растителна биотехнологија на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
9. Донесување Одлука за акредитација на Елаборатот за студиска
програма Растителна биотехнологија на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
10. Разгледување и донесување на Одлука по поднесени иницијативи од
Катедрата за заштита на растенијата и животната средина, Катедрата
за растително производство и Катедрата за наука на земјиштето
и хидрологија за основање на Институт за ориз на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
11. Донесување Одлука за избор на раководител на институтот за ориз
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев “во Штип;
12. Донесување Одлука за покриеност на наставата во зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов - Метеорологија - од авторот проф.д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
практикум со наслов - Метеорологија - од авторот проф.д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
15. Разгледување и донесување на Одлука за прифаќање на пријава
за изработка на магистерски труд од кандидатот Ајља Максуд
под наслов: „Истражување на процесите, односно производство и
добивање на природен јаболков оцет“;
16. Донесување Одлука за одобрување на преноќевање во мотел Ваго, на
визитинг професор, академик д-р Драган Шкориќ од Нови Сад;
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17. Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.15052/17 поднесено од проф. д-р Виолета Димовска;
18. Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.15052/18 од поднесено од доц. д-р Виолета Иванова - Петропулос;
19. Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.15052/19 од поднесено од проф. д-р Љупчо Михајлов;
20. Донесување Одлука за одобрување и плаќање на котизација по
барање бр. 1505-2/14 од поднесено од проф. д-р Лилјана Колева Гудева;
21. Разни барања и молби од студенти.
Дневен ред на 101. седница на ННС одржана на 3.7.2014 год.:
- Усвојување на записник од 100. седница на Наставно - научен совет
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот од 25.6.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања за
наставно- научната област Лозарско производство;
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно- научната област
Лозарско производство;
3. Донесување Одлука за потврдување на изборот на член во наставно научниот совет од редот на соработниците на Земјоделски факултет;
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Агроекологија“ од авторите проф. д-р Лилјана
Колева - Гудева, проф. д-р Љупчо Михајлов и доц. д-р Фиданка
Трајкова;
5. Донесување Одлука за формирање на конкурсни комисии од
Земјоделски факултет при уписот на студентите во прв циклус
студии за учебната 2014/2015 година;
6. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски (стручни)
студии од втор циклус во учебната 2014/2015 година;
7. Донесување Одлука за покриеност на наставата на втор циклус
студии во учебната 2014/2015 година на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
8. Донесување Одлука за покриеност на наставата на трет циклус
студии во учебната 2014/2015 година на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
9. Донесување Одлука по Барање од студентот Трајче Донев за промена
на ментор на магистерски труд;
10. Донесување Одлука по Барање од студентот Анета Давковска Донева
за промена на ментор на магистерски труд;
11. Донесување Одлука по Барање за давање на согласност за вршење
на високообразовна дејност на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Годе Делчев“ – Штип;
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12. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/27 поднесено од
проф. д-р Илија Каров, проф. д-р Љупчо Михајлов и секр. Елизабета
Давитковска Барбареева;
13. Разни барања и молби од вработени и студенти.
Дневен ред на 102. седница на ННС одржана на 25.8.2014 год.:
- Усвојување на записник од 101. седница на Наставно - научен совет
1. Донесување Одлука за потврдување на составот на членови на
наставно-научен совет во зимски семестар за учебната 2014/2015
година на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип;
2. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов Метеорологија од авторот проф.д-р Ристо Ѓ.
Кукутанов;
3. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
практикум со наслов Метеорологија од авторот проф.д-р Ристо Ѓ.
Кукутанов;
4. Донесување Одлука по Барање за давање на согласност на доц.д-р
Сања Костадиновиќ Величковска за вршење на високообразовна
дејност на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Годе
Делчев“ – Штип;
5. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/29 поднесено од
доц.д-р Виолета Иванова – Петропулос и асс.м-р Биљана Балабанова;
6. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/30 поднесено од
доц.д-р Виолета Иванова – Петропулос и асс.м-р Биљана Балабанова;
7. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/31 поднесено
од доц.д-р Сања Костадиновиќ - Величковска;
8. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/32 поднесено
од доц.д-р Фиданка Трајкова;
9. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/33 поднесено
од проф. д-р Љупчо Михајлов и виш лаборант м-р Васко Златковски;
10. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/34 поднесено
од проф. д-р Илија Каров;
11. Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/35 поднесено од
проф. д-р Ацо Кузелов, проф.д-р Верица Илиева, проф.д-р Виолета
Димовска, доц.д-р Фиданка Илиева и асс.м-р Наталија Маркова
Руждиќ;
12. Разни барања и молби од вработени и студенти.
5.2. Одлуки донесени на седниците
Одлуки донесени на 91. седница на ННС одржана на 16.10.2013
год.:
1. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Економика на земјоделството и развој на Земјоделскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
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2. Одлука за избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден
професор за наставно-научната област прехранбена технологија на
Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Одлука за усвојување на предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
4. Одлука за утврдување на универзитетски изборни предмети за трет
(III) циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
5. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
6. Одлука за утврдување на потреба од ангажирање волонтери на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
7. Одлука за давање согласност на асс. м-р Наталија Маркова Руждиќ
за вршење на високообразовна дејност на ФМН;
8. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Соња Ефремова;
9. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/57 од асс. м-р
Наталија Маркова Руждиќ, заради реализација на студиски престој
во Бугарија;
10. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/58 од група
вработени на Земјоделски факултет заради земање учество на
семинар во Белград;.
11. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/59 од доц.
д-р Фиданка Трајкова, заради земање учество на конференција по
проектот SEECEL во Загреб, Хрватска;
12. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/60 од
14.10.2013 г.;
13. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/61 од
14.10.2013 г.
14. Одлука за префрлување на студентот Верица Петковска од една на
друга единица во рамките на универзитетот;
15. Одлука за одобрување на Барање за мирување на студии на студент
Диана Атанасова;
16. Одлука за промена на статус на студирање од редовен во вонреденМарјан Ѓерѓев
17. Одлука за промена на статус на студирање од редовен во вонреденНикола Манчев;
18. Одлука за промена на статус на студирање од редовен во вонреденГоце Данилов;
19. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на
положени испити и реализирани активности - Соња Николова;
20. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на
положени испити и реализирани активности - Андреј Буровски;
21. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/8 од 19.9.2013 година
од студентот Александар Семенков, за промена на студиска програма
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22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

во рамките на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
–Штип;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/7 од 19.9.2013 година
од студентот Борче Ужевски, за промена на студиска програма во
рамките на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
–Штип;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/9 од 19.9.2013 година од
студентот Дејан Динов, за промена на студиска програма во рамките
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/13 од 4.10.2013 година
од студентот Дејан Чамовски, за промена на студиска програма во
рамките на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
–Штип;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/11 од 1.10.2013 година
од студентот Ефтим Тимов, за промена на студиска програма во
рамките на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
–Штип;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/14 од 4.10.2013 година
од студентот Сања Донева, за промена на студиска програма во
рамките на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
–Штип;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/11 од 19.9.2013 г. за
активирање на студии од студентот Александар Семенков со бр. на
индекс 09906;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/18 од 15.10.2013 г. за
активирање на студии од студентот Дарко Арсовски со бр. на индекс
09704;
Одлука за одобрување на Барање.бр. 1505-27/20 од 15.10.2013 г. за
активирање на студии од студентот Дејан Глигоров со бр. на индекс
09223;
Одлука Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/16 од 15.10.2013
г. за активирање на студии од студентот Иван Салтиров со бр. на
индекс 09413;
Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/19 од 15.10.2013 г.
за активирање на студии од студентот Роберт Станојковски со бр. на
индекс 091 196;
Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/17 од 15.10.2013 г.
за активирање на студии од студентот Оливер Станковиќ со бр. на
индекс 091 549;
Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Борче Ужевски;
Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Ефтим Тимов;
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35. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Александар Семенков;
36. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Дејан Динов;
37. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Јасмина Ѓорѓиева;
38. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Никола Стојанов;
39. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Сања Донева;
40. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип на студент Трајанка Стојменова.
Одлуки донесени на 92. седница на ННС одржана на 25.10.2013
год.:
1. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за оценка на
магистерски труд на студентот Соња Ефремова;
2. Предлог-мислење по барање на студентот Александар Штерјов и
студентот Кире Јанев;
3. Предлог – мислење по барање на студентот Миле Атанасовски и
студентот Љупчо Панев.
Одлуки донесени на 93. седница на ННС одржана на 18.11.2013
год.:
1. Одлука за усвојување на годишен извештај за работата на деканот на
Земјоделски факултет за учебната 2012/2013 година;
2. Одлука за покривање на наставата во втор циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
3. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/66 од
проф.д-р Виолета Димовска;
4. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/67 од асс.м-р
Фиданка Илиева;
5. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/68 од виш
лаб. м-р Васко Златковски ;
6. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/69 од доц.д-р
Фиданка Трајкова и проф.д-р Виолета Димовска;
6. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/70 од
проф.д-р Илија Каров, проф.д-р Љупчо Михајлов, проф.д-р Верица
Илиева и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ;
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7. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/71 од доц.д-р
Сања Костадиновиќ Величковска;
8. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/72 од
проф.д-р Душан Спасов;
9. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/73 од
проф.д-р Зоран Димитровски;
10. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр.1505-2/74 од асс.м-р
Билјана Ковачевиќ;
11. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-27/26 од 01.11.2013 година
од студентот Антонио Стефанов, за промена на студиска програма во
рамките на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
–Штип;
12. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/27 од 1.11.2013 г. од
студентот Драгана Стојанова со бр. на индекс 0955;
13. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/29 од 1.11.2013 г. од
студентот Мартин Крстев со бр. на индекс 09429;
14. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/28 од 1.11.2013 г.од
студентот Филип Поповски со бр. на индекс 09922;
15. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/23 од 29.10.2013 г.
од студентот Аница Миркова со бр. на индекс 09468;
16. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/24 од 29.10.2013 г.
од студентот Благој Темелков со бр. на индекс 091117;
17. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/30 од 14.11.2013 г.
од студентот Стефан Коколански со бр. на индекс 09578;
18. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/12 од 18.10.2013 г.
од студентот Кирил Василев со бр. на индекс 091 532;
19. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/11 од 18.10.2013 г.
од студентот Кристина Мустеников со бр. на индекс 091 044;
20. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/17 од 14.11.2013 г.
од студентот Стефан Коколански со бр. на индекс 09 578;
21. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/13 од 22.10.2013 г.
од студентот Александар Димитриевски со бр. на индекс 091 524;
22. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/14 од 29.10.2013 г.
од студентот Жарко Донев со бр. на индекс 091 387;
23. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/15 од 29.10.2013 г.
од студентот Мартин Митрев со бр. на индекс 091 371;
24. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/16 од 1.11.2013 г. од
студентот Никола Златковски со бр. на индекс 09 998;
25. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Антонио Стефанов;
26. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Валентина Трајкова;
27. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Технолошко-Металуршки факултет при Универзитет
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје на студент Јован Стојанов;
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28. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на ВСУ Алтонизу при Универзитетот Мустафа Кемал во
Турција.на студент Лејла Улукаја.
Одлуки донесени на 94. седница на ННС одржана на 6.12.2013
год.:
1. Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии во летен
семестар за учебната 2013/2014 година на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
2. Одлука за усвојување на распоред на часови за летен семестар
2013/2014 година Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“-Штип;
3. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област прехранбена технологија на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
4. Одлука за ангажирање на наставници за покривање на наставата
по предметот Спорт и рекреација на Земјоделски факултет во
наставните центри Струмица и Кавадарци;
5. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на прв, втор и трет циклус универзитетски академски студии во
учебната 2014/2015 година на Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
6. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот - практикум „Житни
растенија“ од авторот д-р Мите Илиевски, доцент на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот - скрипта „Житни
растенија“ од авторот д-р Мите Илиевски, доцент на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
8. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта
„Производство на екстракти од растително потекло“ од авторот д-р
Сања Костадиновиќ Величковска доцент на Земјоделски факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
9. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта „Структура
и особини на месото“ од авторот д-р Дарко Андроников, доцент на
Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
10. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на практикум
„Микробиологија на вино“ од авторот проф.д-р Илија Каров, проф.
д-р Георги Асенов Мичев и асс. д-р Фиданка Илиева;
11. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта
„Производство на вино“ од авторот проф.д-р Георги Асенов Мичев;
12. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научата област хемија на земјиштето на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
13. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Јулијана Арсова, запишана на втор циклус
студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип;
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14. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Билјана Ковачевиќ, запишана на трет циклус
студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип.
15. Одлука за давање на согласност на проф.д-р Љупчо Михајлов
за земање учество во проект со наслов „Процена на различни
генотипови полјоделски култури во системот на органско земјоделско
производство“;
16. Одлука за давање на согласност на проф.д-р Верица Илиева за земање
учество во проект со наслов „Колекционирање, карактеризирање и
евалуација на домашна и интродуирана пермплазма од ориз“;
17. Одлука за давање на согласност на проф.д-р Ацо Кузелов за земање
учество во проект со наслов „Влијанието на екстракти од растително
потекло врз оксидација на мастите, микробиолошкиот статус,
сензорните особини, трајноста кај различни видови на обликувано
мелено месо и колбаси добиени од различни видови месо“.
Одлуки донесени на 95. седница на ННС одржана на 13.12.2013
год.:
1. Одлуки за запишување на студенти на втор циклус на студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Одлуки донесени на 96. седница на ННС одржана на 25.12.2013
год.:
1. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта
„Микробиологија на вино “ од авторите проф. д-р Илија Каров и д-р
Фиданка Илиева;
2. Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Билјана Ѓорѓиева под наслов: „Карактеристики на семето
од различни хибриди на сончоглед во услови без наводнување“;
3. Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд
од кандидатот Елизабета Д. Барбареева под наслов: „Улогата на
акредитираните лаборатории во процесот на спроведување на добрата
земјоделска пракса“;
4. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-2/32 поднесено од проф.д-р
Илија Каров;
5. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/31 од 25.12.2013 г.
за активирање на студии на студентот Блаже Наумов;
6. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-27/32 од 25.12.2013 г.
за активирање на студии на студентот Милка Андонова;
7. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Илче Здравески;
8. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Миле Груевски;
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9. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Александар Главески;
10. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Драган Ангелов;
11. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Ѓорѓи Мојсов;
12. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип на студент Марјан Петров;
13. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1505-23/18 од 3.12.2013 г. за
промена на статус на студирање од студентот Илче Здравески.
Одлуки донесени на 97. седница на ННС одржана на 30.1.2014
год.:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
25.12.2013 година за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област хемија на земјиштето;
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област хемија на
земјиштето;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
25.12.2013 година за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област /поле прехранбена технологија;
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
еден наставник во сите звања за наставно-научната област /поле
прехранбена технологија;
5. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите за звања за наставно - научната област житни култури;
6. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
насловно звање за наставно научната област нематоди;
7. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
насловно звање за наставно научната област молекуларна биологија;
8. Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор, доц. д-р
Јовица Васин од Нови Сад за учебната 2013/2014 година;
9. Предлог-Одлука за ангажирање на проф. д-р Татјана Миткова од
Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2013/2014 година;
10. Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на
предлог годишен план и програма за издавачка дејност на Земјоделски
факултет;
11. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Земјоделски факултет;
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12. Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
13. Предлог - одлука за организирање на дисперзирани студии на
Земјоделски факултет во наставен центар Прилеп од учебната
2014/2015 г.;
14. Одлука за ставање во мирување на студиската програма Преработка
на анимални производи во Амзабегово, наставен центар Свети
Николе;
15. Одлука за формирање рецензентска комисија за рецензирање на
практикум за предметот Механизација со наслов „Механизација“ од
проф.д-р Ристо Кукутанов;
16. Одлука за формирање рецензентска комисија за рецензирање на
учебник за предметот Механизација со наслов „Механизација“ од
проф. д-р Ристо Кукутанов;
17. Одлука по барање за отсуство бр.1505-2/6 од асс.м-р Билјана
Атанасова;
18. Одлука за признавање на испити по барање од студентот Весна
Мастева;
19. Одлука за утврдување на составот на членови на Наставно-научен
совет во летен семестар за учебната 2013/2014 година;
20. Одлука за доделување на привилегии по предметот Производство
на алкохолни и безалкохолни пијалаци на проф.д-р Ѓеорѓи Асенов
Мичев во летен семестар 2013/2014 г.
Одлуки донесени на 98. седница на ННС одржана на 21.2.2014
год.:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
1-2.2.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област житни култури;
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област житни култури;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
1-2.2.2014 г. за избор на еден наставник во насловно звање за
наставно- научната област Нематоди;
4. Одлука за ангажирање на волонтери за летен семестар 2013/2014 г.
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
5. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Земјоделски факултет;
6. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник
со наслов - Производство на лозов саден материјал - од авторите
проф.д-р Виолета Димовска и проф.д-р Климе Белески;
7. Одлука за утврдување на предмети на англиски јазик во учебната
2014/2015 година за студентите кои ќе престојуваат на УГД во
Еразмус програмата за размена на студенти;
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8. Одлука за утврдување на пракса во учебната 2014/2015 година за
студентите кои ќе престојуваат на УГД во Еразмус програмата за
размена на студенти;
9. Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд
од кандидатот Лена Тодоровска под наслов „Болести кај вишната
предизвикани од Phytophthora spp.“;
10. Одлука по Барање за отсуство бр.1505-2/8 од 19.2.2014 г. поднесено
од лаб. Елена Тодоровска;
11. Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-2/10 од 21.2.2014 г. за
отсуство во Будва, Црна Гора, поднесено од проф.д-р Лилјана Колева
Гудева;
12. Одлука за префрлување на студентот Драган Ѓеорѓиевски од друг
универзитет и признавање на положени испити и реализирани
активности;
13. Одлука за признавање на испити положени на Факултет за земјоделски
науки и храна при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на
студент Александар Ѓорѓиев;
14. Одлука за промена на студиска програма по завршување на
тригодишните студии во рамките на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип на студентот Ѓорѓи Јовановски;
15. Одлука за одобрување на Барање од студентот Деан Чаушки за
промена на статусот на студент од редовен во вонреден;
16. Одлука за признавање на испити положени на Земјоделски факултет
- Струмица при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на студент
Габриела Кочубова.
Одлуки донесени на 99. седница на ННС одржана на 1.4.2014 год.:
1. Предлог - Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област хемија на земјиштето на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Предлог - Одлука за ангажирање на визитинг професор академик д-р
Драган Шкориќ од Нови Сад за учебната 2013/2014 година;
3. Одлука за реализација на Мелвана програмата за академска размена и
реализација на мобилност за проф.д-р Денис Инел од Универзитетот
Мехмет Акиф Ерсол во Турција;
4. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот - учебник со наслов
„Механизација“ од авторот д-р Ристо Кукутанов, редовен професор
на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип;
5. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот - скрипта со наслов
„Производство на екстракти од растително потекло“ од авторот д-р
Сања Костадиновиќ Величковска, доцент на Земјоделски факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот – скрипта со наслов
„Структура и особини на месото“ од авторот д-р Дарко Андроников,
доцент на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
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7. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта
„Микробиологија на вино“ од авторите проф. д-р Илија Каров и
асс.д-р Фиданка Илиева;
8. Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр. 1505-2/11 поднесено
од проф.д-р Илија Каров;
9. Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр. 1505-2/13 поднесено
од проф.д-р Верица Илиева и лаборант Елена Тодоровска;
10. Одлука за одобрување на Барање од студентот Естер Булут за
промена на статусот од редовен во вонреден студент;
11. Одлука за одобрување на Барање од студентот Марјан Петров за
промена на статусот од редовен во вонреден студент.
Одлуки донесени на 100. седница на ННС одржана на 16.5.2014
год.:
1. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот - учебник со
наслов „Производство на лозов саден материјал“ од авторите проф.
д-р Виолета Димовска и проф. д-р Климе Белевски;
2. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот - скрипта со наслов
„Микробиологија на вино“ од авторите проф. д-р Илија Каров и асс.
д-р Фиданка Илиева;
3. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот – практикум со
наслов „Механизација“ од авторот проф. д-р Ристо Ѓорѓи Кукутанов;
4. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област житни култури на Земјоделски факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
5. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно
-научната област прехранбена технологија на Земјоделски факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно - научната област лозарство на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
7. Одлука за формирање на Катедра за растителна биотехнологија на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
8. Одлука за потврдување на изборот на раководител на Катедрата
за растителна биотехнологија на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
9. Одлука за акредитација на Елаборатот за студиска програма
Растителна биотехнологија на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
10. Одлука по поднесени иницијативи од Катедрата за заштита
на растенијата и животната средина, катедрата за растително
производство и Катедрата за наука на земјиштето и хидрологија
за основање на Институт за ориз на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
11. Одлука за избор на раководител на Институтот за ориз на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
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12. Одлука за покриеност на наставата во зимски и летен семестар за
учебната 2014/2015 година на Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
13. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов - Метеорологија - од авторот проф.д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
14. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на практикум со
наслов - Метеорологија - од авторот проф.д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
15. Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд од
кандидатот Ајља Максуд под наслов: „Истражување на процесите,
односно производство и добивање на природен јаболков оцет“;
16. Одлука за одобрување на преноќевање во мотел Ваго, на визитинг
професор академик д-р Драган Шкориќ од Нови Сад;
17. Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.1505-2/17 поднесено
од проф. д-р Виолета Димовска;
18. Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.1505-2/18 од
поднесено од доц. д-р Виолета Иванова - Петропулос;
19. Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.1505-2/19 од
поднесено од проф. д-р Љупчо Михајлов;
20. Одлука за одобрување и плаќање на котизација по Барање бр. 15052/14 од поднесено од проф. д-р Лилјана Колева - Гудева;
21. Одлука за одобрување на Барање од студентот Горан Спасов за
промена на статусот од редовен во вонреден студент;
22. Одлука за одобрување на Барање од студентот Игор Ристовски за
промена на статусот од редовен во вонреден студент;
23. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити од
студентот Хајди Штерјова ;
24. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити од
студентот Андреј Атанасов
25. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии од
студентот Билјана Јакова;
26. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии од
студентот Дарко Стојановиќ;
27. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии од
студентот Томе Михаилов;
28. Одлука за одобрување на Барање за поништување на исписница со
дел. бр. 1505-6/4 од 7.3.2014 година на студентот Горан Спасов.
Одлуки донесени на 101. седница на ННС одржана на 3.7.2014
год.:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
25.6.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област лозарско производство;
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно- научната област лозарско
производство;
3. Одлука за потврдување на изборот на член во наставно - научниот
совет од редот на соработниците на Земјоделски факултет;
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4. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Агроекологија“ од авторите проф. д-р Лилјана Колева Гудева, проф. д-р Љупчо Михајлов и доц. д-р Фиданка Трајкова;
5. Одлука за формирање на конкурсни комисии од Земјоделски
факултет при уписот на студентите во прв циклус студии за учебната
2014/2015 година;
6. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски (стручни) студии од втор
циклус во учебната 2014/2015 година;
7. Одлука за покриеност на наставата на втор циклус студии во учебната
2014/2015 година на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“-Штип;
8. Одлука за покриеност на наставата на трет циклус студии во учебната
2014/2015 година на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“-Штип;
9. Одлука по Барање од студентот Трајче Донев за промена на ментор
на магистерски труд;
10. Одлука по Барање од студентот Анета Давковска Донева за промена
на ментор на магистерски труд;
11. Одлука по Барање за давање на согласност за вршење на
високообразовна дејност на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Годе Делчев“ – Штип;
12. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/27 поднесено од проф.
д-р Илија Каров, проф. д-р Љупчо Михајлов и секр. Елизабета
Давитковска Барбареева;
13. Предлог - одлука за за признавање на испити на студентот Горан
Митрев положени на Техничкиот факултет на Универзитет „Св.
Климент Охридски“, Битола;
14. Предлог - одлука за за признавање на испити на студентот Благица
Пецирова положени на Економскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ –Штип;
15. Предлог – одлука за одобрување за поврат на неискористените
средства поради грешна уплата на студентот Сања Донева.

Одлуки донесени на 102. седница на ННС одржана на 25.8.2014
год.:
1. Одлука за потврдување на составот на членови на наставнонаучен совет во зимски семестар за учебната 2014/2015 година на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов Метеорологија од авторот проф.д-р Ристо Ѓ. Кукутанов;
3. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за практикум со
наслов Метеорологија од авторот проф.д-р Ристо Ѓ. Кукутанов;
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4. Одлука по Барање за давање на согласност на доц.д-р Сања
Костадиновиќ Величковска за вршење на високообразовна дејност
на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Годе Делчев“
– Штип;
5. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/29 поднесено од доц.д-р
Виолета Иванова – Петропулос и асс.м-р Биљана Балабанова;
6. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/30 поднесено од доц.д-р
Виолета Иванова – Петропулос и асс.м-р Биљана Балабанова;
7. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/31 поднесено од доц.д-р
Сања Костадиновиќ - Величковска;
8. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/32 поднесено од доц.д-р
Фиданка Трајкова;
9. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/33 поднесено од проф. д-р
Љупчо Михајлов и виш лаборант м-р Васко Златковски; Донесување
Одлука по барање за отсуство бр. 1505-2/34 поднесено од проф. д-р
Илија Каров;
10. Одлука по Барање за отсуство бр. 1505-2/35 поднесено од проф. д-р
Ацо Кузелов, проф.д-р Верица Илиева, проф.д-р Виолета Димовска,
доц.д-р Фиданка Илиева и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ
11. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Александра Митева
12. Предлог – одлука префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата / и признавање на испити на студент Ангел Стојанов;
13. Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет / и признавање
на испити на студент Блаже Попов
14. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Даниел Велјанов
15. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Драган Кондев;
16. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Елена Симоновска;
17. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Ефтим Орцев;
18. Предлог – одлука за префрлување од друг Универзитет / и признавање
на испити на студент Јулијана Василевска;
19. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Кирил Јаковски;
20. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Мане Глигоров;
21. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Марјан Делев;
22. Предлог – одлука префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата / и признавање на испити на студент Мартин Лазов;
23. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити и на студент Митко Трајков;
24. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Никола Василев;
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25. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Ристе Терзиев;
26. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Роберт Митев;
27. Предлог – одлука за префрлување од друг Универзитет / и признавање
на испити на студент Садк Мемедов;
28. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Сашко Ристов;
29. Одлука за промена на статусот на студент од редовен во вонреден Благоја Додевски;
30. Одлука за активирање на студии во академската 2014/2015 година Далибор Стоилковиќ;
31. Предлог-одлука за признавање на испити на студентот Ѓорѓи
Јовановски;
32. Одлука за одобрување на барање за паралелно студирање од студент
Катерина Абрашева;
33. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Александар Стојанов;
34. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Виктор Мијајлевски;
35. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Влатко Коцев;
36. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
од на студентот Далибор Митревски;
37. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Драгана Паунова;
38. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Зоран Ристов;
39. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Илија Јанев ;
40. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Кирил Стојменов;
41. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Менче Проданова;
42. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Орданчо Јорданов;
43. Одлука за активирање на студиите во академската 2014/2015 година
на студентот Томи Манчев;
44. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата / и признавање на испити на студент Кирче Митевски;
45. Одлука за промена на насока на студирање на студентот Оливер
Балтов;
46. Одлука за префрлување на студентот Младен Томов од еден на друг
универзитет.
Усвоени се сите записници од 88. до 101. седница на Наставно-научен
совет.
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7. ТЕХНИЧКА И ПРОСТОРНА ОПРЕМЕНОСТ
7.1. Предавални и амфитеатри на Факултетот
Штип
Наставата во Штип беше организирана во зградата во Кампус II за
природни, технички и биотехнички науки, а за потребите на Земјоделскиот
факултет се користат 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, како и една опремен амфитеатар за предавања
и свечености. Со тоа просторните услови за реализација на настават видно
се подобрени, а наставничкиот кадар располага со кабинети и канцеларии.
Во истиот кампус комплетно опремена е и централна лабораторија за
заштита на растенијата и животната средина, која веќе 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 наставниот кадар и на студентите.
Свети Николе
Објектот во Свети Николе, Амзабегово зафаќа вкупна површина
на два ката од околу 300 м2, со капацитет за следење на настава за 150
студенти, опфаќа три предавални, санитарни простории и лабораторија
во која се одржува практична настава, Во објектот во Свети Николе,
Амзабегово завршено е вмрежувањето во комуникацискиот систем
на Универзитетот. Тоа значи дека и во овој објектот функционира
IP телефонија и е овозможена постојана интернет конекција со сите
преостанати наставни центри.
Кавадарци
Наставниот центар во Кавадарци располага со следниве предавални
и лаборатории:
1. Компјутерска лабораторија бр.1
2. Компјутерска лабораторија бр.2
3. Предавална бр.3
4. Предавална бр.4
5. Предавална бр.5
6. Компјутерска лабораторија бр.3 (не е во функција)
7. Предавална бр.6
8. Предавална бр.7
9. Предавална бр.8
10. Микроскопска Лабораторија
11. Хемиско-биохемиска Лабораторија
12. Лабораторија бр.1 (втор спрат - не е во функција)
13. Лабораторија бр.2 (втор спрат - не е во функција)
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14.
15.
16.
17.
–
–
–
–
–
–

Четири канцеларии (за професори и асистенти)
Две канцеларии за студентска служба
Една портирница
Една сервер соба
Техничка опременост:
Еден преносен проектор
Компјутерска лабораторија бр.1 - опремена со 20 компјутери
Компјутерска лабораторија бр.2 - опремена со 20 компјутери, еден
вграден проектор и платно за проекција
Предавална бр.3 - опремена со интерактивна табла, видео
конференциска опрема, еден вграден проектор
Предавална бр.6 - опремена со вграден проектор, платно за проекција
Микроскопска лабораторија - опремена со 20 микроскопи и еден
голем микроскоп LEICA DM2500 поврзан со Мекинтош компјутер.

Струмица
Наставниот центар во Струмица располага со следниве амфитеатри,
предавални и кабинети:
име и презиме
Кабинет по
информатика
Компјутерско работно
биро 80/60/73
Монитор Scenik Vju A17-3
Персонален компјутер
FSC ESPRIMO P5720
Амфитеатар 1- УГД
Фиксен проектор ACER
5271 I
Анфитеатар 2- УГД
Интерактивна табла се
проектор (benqu)
Видеоконференциска
врска (polikom)
Фиксен проектор ACER
5260 I
Предавална 1- УГД (
први спрат)
Столица со дрвено
седиште и наслон

број на
простории
и број од
опремата
1

број на
подвижни неподвижни
седишта
27

27
27

27
27
1

132

136

120

120

1
1
1
1
1
1

56

56

56

56
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Фиксен проектор ACER
5260 I
Предавална 2-УГД (
први спрат)
Клупа- работно биро
(фиксни) 120/60/73
Столица со дрвено
седиште и наслон
Предавална 3-УГД
(втори спрат)
Фиксен проектор ACER
5271 I
Клупа-работно биро
(фиксни)
Предавална 4-УГД
(втори спрат)
Клупа-работно биро
(фиксни)
Платно за проектирање
Стол со дрвено седиште и
наслон
Лабораторија за
биотехнологија
Персонален компјутер
FSC ESPRIMO P5720
МОНИТОР Scenik Vju
A17-3
Автоклав Sutjeska T 300
Ламинар комора

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
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1
1

56

56

56

56

28

1

75

75

75

75

1
1
1
1
1
1
1

10

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

15

15
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Лабораторија по хемија
и биохемија
Персонален компјутер
FSC ESPRIMO P5720
Монитор Scenik Vju A17-3
Апарат за дестилација
Лабораторија за заштита
на растенијата
Персонален компјутер
FSC ESPRIMO P5720
Монитор Scenik Vju A17-3
Микроскоп 3V
Микроскоп Zenamed
Клима LG-12 7IZS 17
Фрижидер Samsung
Фотоапарат Kanon
Лабораториски ситакомплет
Фотоуред со стереоскоп
Автоклав Sutjeska
Микроскоп
Бинокуларен микроскоп
Revelation - 3
Монокуларен микроскоп
LV - SAF -3
Кабинет по машински
Клупа работно биро
120/60/73
Фиксна столица со дрвено
седиште и наслон

1

20

1
1
1
1

15

15

26

26

13

13

26

26

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

Одржување на ботаничка градина (арборетум) во Наставен
центар Струмица
Со реализацијата на проектот „Интегрирана селекција, заштита и
промоција на балканските генетски шумски ресурси со естетска вредност
– ISPROP FORGEN“, финансиран од ИПА Програмата за прекугранична
соработка „Грција - Република Македонија 2007 – 2013“ и кофинансиран
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 проектот.
Поставената проектна инфрастуруктура (расадник, инфокиоск; 800 m
огради и врата; 1131,82 m систем за наводнување; патеки за посетители
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во должина од 1000 m; засадени 5.067 декоративни видови) се одржува од
страна на одговорните лице во наставниот центар, додека површината со
декоративни 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 проектот, засејување на површината со декоративни
растенија со трева и изработка на клупи и масичка во инфокиоскот.

–
–

Годишен извештај за работата на Ген - банка во Струмица
Цели на истражувањето содржани во проектот:
Одржување на колекционираните и воведени популации, сорти и
хибриди во Генбанка,
Обнова на дел од колекционираниот материјал, со цел да се обезбеди
резерва семе за размена и чување во Ген-банка.

Kапацитети на Земјоделски факултет при УГД-Штип за
одвивање на активностите на растителните генетски ресурси (ргр)
1. Комора за замрзнување на -180 С и придружна опрема; е оспособена
и пуштена во употреба во која ќе се конзервираат националните
семенски колекции од индустриски, житни и градинарски растенија.
Постојната комора е со капацитет каде што може да се сместат сите
семенски колекции на трајно чување.
2. Клима-комора на 00 до +40 С (исправна и во функција);
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3. Просторија за подготовка на примероците;
4. Лаборатории (за изведување на лабораторискиот дел од
конзервацијата, карактеризацијата и евалуацијата);
5. Сушница за растителен материјал;
6. ‘Ртилишта (во Штип);
7. Опитно поле (Струмица, Амзабегово, Балван);
8. Земјоделска механизација за одржување на колекциите (трактори,
опитни вршачки и друга потребна приклучна механизација).
Очекувани резултати од истражувањето содржани во предлогпроектот и нивно временско терминирање:
Од евидентирањето на прибраниот материјал и проучување на одреден
број автохтони и воведени популации, сорти и хибриди од градинарски,
индустриски и житни култури, што се цел на истражувањето, се издвоени
и ќе се издвојуваат нови генотипови со повисок генетски и производен
потенцијал.
Колекционираниот материјал со примена на современи агро методи е
опишан и анализиран во опитно поле (активна Ген-банка).
Колекционираниот материјал кој беше опфатен преку активна Генбанка, како и тој што не беше опфатен во истата, се чува во ладна комора
со температура до +50С, што овозможува краткорочно чување на семето
од 3-4 години, кое семе, во иднина може да се користи за повеќе цели.
Во 2014 година е пуштена во употреба комората за трајно чување
на материјалот (-180 C). Дел од целокупниот колекциониран материјал од
сите автохтони и воведени популации, сорти и хибриди од градинарски,
индустриски и житни култури со цел да биде трајно зачуван ќе биде сместен
во комората за трајно чување со претходна проверка на квалитетот на
материјалот кој ќе се конзервира.
Детален извештај за апликативен проект за извештајната 2013
/2014 година:
Во растот и развитокот на растението, агроеколошките услови имаат
големо влијание врз модификацијата, при што се создаваат разноличности
помеѓу индивидуите (често пати и исчезнување) во популацијата, изразена
преку три фактори: модификација под дејство на надворешните услови,
генетски рекомбинации (формирање на нова генетска комбинација како
резултат на странооплодување меѓу индивидуи различни по генотип) и
мутации (промена на наследниот материјал на клетката, може да биде
генетска или хромозомска).
Банката на гени се смета за национално богатство поради што, како и
другите природни богатства, е од суштинско значење за секоја земја. Таа
претставува основен фундамент за исхраната, развојот и националната
безбедност на општеството.
Токму поради оваа, согледувајќи ја неопходноста од создавање
на банка на гени во нашата земја, Министерството за земјоделство,
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шумарство и водостопанство, се одлучи за финансирање ваков проект со
цел поголем број видови да се чуваат, а со тоа се избегне опасноста од
нивно исчезнување.
Во текот на извештајната 2013/2014 год. по проектот „Одржување на
колекционираните и воведени популации сорти и хибриди во Ген-банка”
е продолжено со прибирање, евидентирање, регистрирање и внесување
во колекцијата на нови материјали од градинарски, индустриски и житни
култури добиени преку размена.
Регенерација (обнова) на материјал од Ген-банка - Струмица во
2013/2014 година:
Извршена е регенерација на автохтони колекции од: лен – 5 популации;
јачмен – 5 сорти; тврда пченица – 3 сорти; тритикале – 2 сорти; сусам – 10
популации и маслодајна тиква – 1 сорта.
На дел од материјалот кој беше евалуиран во опитно поле (активна ген
банка), вршено е анализирање на морфолошките и биолошките својства,
при што е утврдено голема дивергентност кај одделни растителни видови
и тоа со висок коефициент на варирање на одделни особини.
Со помош на дескриптори го вршевме описот и конкретната
каректеризација на колекционираниот материјал за Ген-банка.
Добиените резултати од теренските, полските и лабораториските
испитувања ни овозможуваат да претпоставиме дека во нашата земја
постојат видови кои по своите особини се од посебно значење како
генетски ресурси за корисни цели што треба да се чувани.
Развој на секоја селекциска програма е незамислив без гермплазма
(растителни генетски ресурси) која ќе обезбеди гени потребни за
својствата што се цел на дадена селекциска програма. Разновидноста на
гермплазмата е едно од најважните природни богатства за започнување на
селекциските програми.
Колекција на градинарски, индустриски и житни култури во
активна Ген-банка во 2013/2014 год.
Вид
Тип
Популации
Пиперка јадроплодни
линии
Пиперка ситноплодни популации
Кикиритки
Кикиритки
популации
Памук
сорти
памук
сорти
памук
сорти
овес
сорти
Сончоглед
Маслодајна
репка
‘Рж
Тритикале
Пиперка
бабури
Домат
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Сорти Број Локалитет Држава
8 Струмичко Македонија
2 Струмичко Македонија
сорти
1
Бугарија
5
Македонија
4
Бугарија
1
Македонија
1
Грција
3
Хрватска
сорти
1
Македонија
сорти

2

Србија

сорта
сорти
сорти
сорти

1
3
4
4

Македонија
Македонија
Америка
Америка
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Бакла
Папуда
Леќа
Пченица
Мека
Лен
Соја
Сусам
Јачмен

популации
популации
популација
линии

популации

Овес

популации

1
2
1

сорти 4 +6

сорти
5
сорти
5
сорти 10+4
сорти
6

сорти 5+3

Македонија
Македонија
Македонија
Македонија
Македонија
Мак. Канада
Мак. Буг.
Македонија
Мак. Буг.,
Србија

Колекција на градинарски, индустриски и житни видови во
пасивна Ген-банка 2013/2014 год.
Вид
Пиперка
Пиперка
Пиперка
Пиперка

Тип
курт.капија
курт.капија
кутт.капија

курт.капија

Популации Сорти Број Локалитет
Држава
популации
2 Радовишко Македонија
популации
5 Струмичко Македонија
популации
1
Бугарска Македонија
Стру.
популација
32
Македонија
Радовиш
линии
8 Струмичко Македонија
популации
2 Струмичко Македонија
сорти
12
Бугарија

Пиперка јадроплодни
Пиперка ситноплодни
Пиперка јадроплодни
Грав
популации
поземат
Грав
популации
приткар
Грав собран
популации
Боранија
Популации
Домат
сорти
Домат
линии
крастав.
сорти
Црн.патли
сорти
Лубеница
сорта
Тикви
сорти
Праз
популација
Салата
сорта
Дињи

Кикиритки
Кикиритки
Памук
Јачмен
Тврда
пченица

21

Македонија

24

Македонија

5
13
1
23
2
2
4
5
1
3

Македонија
Македонија
Бугарија
Струмица
Америка
Бугарија
Америка
Америка
Македонија
Бугарија

Куманово
Македонија
Кавадарци
сорти
9
Бугарија
популации
5
Македонија
популации сорти 10+4
Макд-Бугар
линии
500
Мексико
Мексико
линии
сорти 500+5
македонија
популации

13
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Апликативна работа на опитен центар – Струмица во 2013/2014
година
Обнова и одржување на сортите од пченица и јачмен во 2013/2014 г.
Во 2013/2014 година имавме засеано линии 4.000 класа за обнова на
семенски материјал од мека пченица сорта мила, од кој се добиени 400
kg семенски материјал. Пченица баргала посеано 2.000 класа од кој е
добиено 150 kg семенски материјал. Тврда пченица сорта ива, посеано
500 класа добиено 50 кг семенски материјал. Тврда пченица сорта ангела,
посеано 500 добиено 50 кг семенски материјал. Од јачмените од хит
имавме посеано 3.000 класа, од кој е добиено 320 кг семенски материјал,
извор 2.000 класа и добиено 240 кг семенски материјал и македо и егеј беа
посеани по 2.000 класа од кој се добиени по 200 kg семенски материјал.
Тритикале ТС – 11 посеано 500 калса добиено 50 кг семенски материјал.
Тритикале ТС – 16 посеано 500 класа добиено 50 кг семенски материјал
Добиениот семенски материјал од линиите ќе послужи како материјал за
добивање предосновно семе во наредната 2014/2015 години.
Во 2013/2014 година на површините од УГД Земјоделски факултет
- Штип, Опитен центар – Струмица се добиени следните категории и
количини семенски материјал:
Посеано линии, добиено пред основно семе (П.О.С):
Мека пченица: мила 4.000 кг,
Посеано Основно семе (О.С), добиено сертифицирано семе 1
генерација (С1):
Мека пченица: мила, 42.000 кг.
Јачмен: хит, 20.000 кг
8. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
1.1. Печатење на информатори
Во академската 2013/2014 г. беа подготвени и печатени информаторите
за прв, втор и трет циклус студии за сите студиски програми кои се
изведуваат на Земјоделскиот факултет во Штип
1.1.1. Информатор за прв циклус на студии
Информаторот за прв циклус на студии беше подготвен согласно со
решенијата за усогласување и акредитација на студиските програми за прв
циклус на Земјоделскиот факултет – Штип од Одборот за акредитација
и евалуација на високото образование на Р. Македонија од 2012 година.
Во информаторот беа наведени сите студиски програми објавени на
Конкурсот за упис на студенти на студиските програми за прв циклус
во академската 2013/2014 година. Информаторот ги содржеше следните
студиски програми соодветно за секој наставен центар и тоа:
Штип, Струмица, Кавадарци и Свети Николе
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–
–
–

Општа насока – тригодишни студии:
Штип
Фитомедицина
Полјоделство
Рурален туризам

–
–

Струмица
Градинарство
Агроменаџмент
Кавадарци
Енологија
Лозарство

–

Свети Николе
Преработка на анимални производи

–
–

Согласно со Конкурсот и информаторот за 2013/2014 година на
Земјоделскиот факултет се запишаа вкупно 197 студенти на прв циклус
студии, и тоа распоредени по наставни центри и студиски програми:
Штип – вкупно запишани 74 студенти
– Фитомедицина – запишани 28 студенти
– Полјоделство – запишани 32 студенти
– Рурален туризам – запишани 14 студенти
–
–

Струмица - вкупно запишани 81 студенти
Градинарство – запишани 37 студенти
Агроменаџмент – запишани 44 студенти

-

Кавадарци - вкупно запишани 34 студенти
Енологија – запишани 27 студенти
Лозарство – запишани 7 студенти

-

Свети Николе - вкупно запишани 8 студенти
Преработка на анимални производи – запишани 8 студенти

1.1.2. Информатор за втор циклус студии
Информаторот за втор циклус студии беше подготвен согласно со
решенијата за усогласување и акредитација на студиските програми за
втор циклус студии на Земјоделскиот факултет – Штип од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија од
2012 година. Во информаторот беа наведени сите студиски програми кои
се реализираат на Кампус 2, во Штип кој ги опфаќа биотехничките науки
и тоа од факултетите:
- Факултет за природни и технички науки;
- Факултет за информатика;
- Земјоделски факултет.
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Во информаторот на Кампус 2 за Земјоделскиот факултет беа
опишани студиските програми за втор циклус објавени на конкурсот за
упис на студенти за втор циклус во академската 2013/2014 година и тоа
на катедрите:
–

Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Фитомедицина

–
–

Катедра за растително производство
Поледелско производство
Биотехнологија, селекција и семепроизводство

–

Катедра за лозарство и овоштарство
Лозарство

Катедра за прехранбена технологија и преработка на анимални
производи
– Преработка и контрола на анимални производи
– Енологија
Согласно со Конкурсот и информаторот за 2013/2014 година на
Земјоделскиот факултет се запишаа вкупно 13 студенти на втор циклус
студии, и тоа распоредени по студиски програми:
– Фитомедицина – запишани 4 студенти;
– Биотехнологија, селекција и семепроизводство – запишани 2
студенти;
– Преработка и контрола на анимални производи – запишан 1 студент;
– Енологија – запишани 5 студенти;
– Лозарство – запишан 1 студент.
1.1.3. Информатор за трет циклус студии
Информаторот за трет циклус студии беше подготвен согласно со
решенијата за усогласување и акредитација на студиските програми за
трет циклус студии на Земјоделскиот факултет – Штип од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија од
2013 година. Во информаторот беа наведени сите студиски програми кои
се реализираат на Кампус 2, во Штип кој ги опфаќа биотехничките науки
и тоа од факултетите:
– Факултет за природни и технички науки,
– Факултет за информатика,
– Земјоделски факултет.
Во информаторот на Кампус 2 за Земјоделскиот факултет беа
опишани студиските програми за трет циклус, објавени на Конкурсот за
упис на студенти за трет циклус во академската 2013/2014 година и тоа на
катедрите:
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–

Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Фитомедицина

–
–

Катедра за растително производство
Поледелско производство
Биотехнологија, селекција и семепроизводство

–

Катедра за лозарство и овоштарство
Лозарство

Катедра за прехранбена технологија и преработка на анимални
производи
– Преработка и контрола на анимални производи
– Енологија
Катедра за наука за земјиштето и хидрологија
– Наука за земјиштето и хидрологија
Согласно со Конкурсот и информаторот за 2013/2014 година на
Земјоделскиот факултет се запишаа вкупно 3 студенти на трет циклус
студии, и тоа распоредени по студиски програми:
– Фитомедицина – запишани 2 студенти;
– Растително производство - запишан 1 студент.

1.1.4. Годишен зборник
Последното издание на Годишниот зборник е реализирано во 2011
година. Претставува 11-ти волумен во реализација на годишните зборници
на Земјоделскиот факултет. Во академската 2013/2014 г. нема реализирано
нов број на зборникот.
1.1.5. Меѓународно списание Journal of Plant and Environmental
Protection (JPEP)
Во текот на извештајниот период од Катедрата за заштита на
растенијата и животната средина покрената е иницијатива за реализација
на меѓународно списание Journal of Plant and Environmental Protection
(JPEP). Уредувачкиот одбор е формиран од 5 (пет) различни држави,
со што списанието добива меѓународни димензии. Одговорен уредник
и сите останати тела на списанието утврдени се со Одлука од ННС на
Земјоделскиот факултет. Списанието има утврдено ISSN броеви, со што
е легитимиран неговиот меѓународен промет во периодичните изданија.
Во академската 2013/2014 нема публикувано ниеден број. Исполнети
се сите услови за излегување на првиот број на првото меѓународно
списание, за што во најсблиска иднина очекуваме излегување на првиот
волумен на меѓународното списание Journal of Plant and Environmental
Protection (JPEP).
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1.1.6. Литература издадена од наставничкиот кадар на Факултетот
1. „Производство на лозов саден материјал”. 2014. Виолета Димовска,
Климе Белески. Универзитетски учебник, ISBN 978-608-244-040-8.
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.
2. Илиевски, Мите (2014): Житни растенија, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, Земјоделски факултет, рецензирана скрипта, е библиотека, ISBN 978-608-244-002-6; Штип.
3. Илиевски, Мите (2014): Практикум по житни растенија,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Земјоделски факултет,
рецензиран практикум, е - библиотека, ISBN 978-608-244-003-3;
Штип.
4. Производство на екстракти од растително потекло – рецензирана
скрипта Сања Костадиновиќ Величковска
5. Antioxidant potential of cold pressed and refined edible oils – монографија
Сања Костадиновиќ Величковска и Саша Митрев
6. Деловна комуникација, Еленица Софијанова, Матлиевски
Маргарита, Јованов Тамара, 2013, Универзитет „Гоце Делчев” Штип, Економски факултет. ISBN 978-608-4504-51-1.
7. Механизација-учебник- проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов.
8. Механизација-практикум- проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов.
9. Метеорологоија-учебник- проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов.
10. Метеорологија – практикум - проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов.
11. Микробиологија на вино – рецензирана скрипта – проф. д-р Илија
Каров, доц. д-р Фиданка Илиева.
1. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА
РАБОТА
(ПРОЕКТИ):
ДОМАШНИ/МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

586

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Проф. д-р Саша Митрев
Датум
од-до

Наслов на проектот

2013-2015

Селекција, заштита и
промоција на балкански
јадливи шумски видови
FOOD FOREST PARK
проф. д-р Саша Митрев

2011-2013

Опис на
активностите во
тек на проектот:
Координирање на
сите активности кои
координатор се имплементираат
на проектот
во текот на
реализацијата на
проектот.
Позиција

Координирање на
Интегрирана селекција,
сите активности кои
заштита и промоција на
координатор се имплементираат
балканските генетски
во текот на
шумски ресурси со естетска на проектот
реализацијата на
вредност ISPROP FORGEN
проф. д-р Саша Митрев
проектот.

Координирање на
Проучување на присуството
сите активности кои
на бактериската
координатор се имплементираат
пламеница (Erwinia
2013-2014
amylovora) кај овошните
на проектот
во текот на
реализацијата на
култури
проектот.
во Македонија
Организациски
работи на ниво
Полифенолен и ароматичен
на проектот
профил на вина од
поврзани со сите
2013-2014
сортата вранец
соработникактивности кои
ферментирани со изолирани истражувач
се имплемнтираат
квасци
во текот на
од Тиквешкото виногорје
реализацијата на
проектот.
Користење домашни ресурси
Координирање на
за микрорегионален развој
сите активности кои
– одржлив агробизнис и
координатор се имплементираат
2010 - 2014
туризам во јужен Балкан
на проектот
во текот на
TEMPUS SATIS
реализацијата на
проф. д-р Саша Митрев,
проектот.
проф. д-р Илија Каров
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Проф. д-р Илија Каров
Датум
од-до

2012-214

2012-2014

Наслов на проектот
Проучување на присуството
на бактериската
пламеница (Erwinia
amylovora) кај овошните
култури во Македонија
Полифенолен и ароматичен
профил на вина од сортата
вранец ферментирани
со изолирани квасци од
тиквешкото виногорје

Позиција

Опис на
активностите во
тек на проектот:

истражувач

Учествува во
теренски и
лабораториски
истражувања

истражувач

Учествува во
теренски и
лабораториски
истражувања

Користење домашни ресурси
за микрорегионален развој
стручен
– одржлив агробизнис и
2010 - 2014
соработник
туризам во јужен Балкан
TEMPUS SATIS

2010 - 2014

Развој на учења за
инженерство за животна
средина и ресурси DEREL

стручен
соработник

Стручна поддршка
во реализирање на
сите активности кои
се имплементираат
во текот на
реализацијата на
проектот.
Стручна поддршка
во реализирање на
сите активности кои
се имплементираат
во текот на
реализацијата на
проектот

Колекционирање,
Организирање
карактеризација и евалуација
истражувач
2014-2015
теренски активности
на домашна и интродуирана
гермплазма од ориз
Учество во
реализација на
Проценка на различни
теренска работа,
собирање, селекција
генотипови полјоделски
2014-2015
култури во системот на
истражувач и колекционирање на
различни генотипови
органско земјоделско
поледелски култури.
производство
Обработка на
собраниот материјал.
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Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева

Датум
од-до

2013-2014

Опис на активностите во тек
на проектот:
Ја координира работата
за остварување на
целите на проектот.
Планирање и изведување
на лабораториските
истражувања. Ги селектира
македонските популации
главен
и сорти лути пиперки за
истражувач
екстракција на капсаицин. Ги
утврдува методите на работа.
Доделува задолженија за
поефикасно остварување на
зададените цели. Донесува
заклучоци од добиените
резултати.

Наслов на проектот Позиција

Екстракција на
капсaицин од
лути пиперки
и одредување
на неговите
антиоксидативни
својства
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Проф. д-р Љупчо Михајлов

Датум
од-до

201401/0131/12/
2015

590

Опис на активностите во тек
на проектот:
Учествува во имплементација
на сите проектни активности :
Задолжен за
координирање на работата
на проектот во текот на
неговото траење;
Комуникација со
партнерот од Кина;
Задолжен за пишување на
Улогата на
извешатаите до МОН;
симбиотската
Задолжен за одгледување
азотофиксација кај
на сортите соја со цел да
главен
сојата и можноста
истражувач
им се обезбедат услови за
за отстранување на
правилен раст и развој;
тешки метали од
Задолжен
за толкување
почвата
на добиените резултати од
направените испитувања
за присуство на кадмиум
во растителниот
материјал;
Спроведува интеракција
во работата со останатите
членови од проектниот
тим.

Наслов на проектот

Позиција

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

2014-2015

ПРОЦЕНА НА
РАЗЛИЧНИ
ГЕНОТИПОВИ
ПОЛЈОДЕЛСКИ
КУЛТУРИ ВО
СИСТЕМОТ
НА ОРГАНСКО
ЗЕМЈОДЕЛСКО
ПРОИЗВОДСТВО

Прва година:
Координација на работата
за остварување на целите
предвидени со проектот.
Дизајнирање на шеми за
поставување на полски опити
и планирање на плодоред за
времетраење на проектот.
Обезбедување на потребни
количини семенски материјал
и останати репроматеријали за
спроведување на опитот.
Ги утврдува методите на
работа. Доделува задолженија
за поефикасно остварување
на зададените цели. Дава
насоки во спроведувањето
на лабораториските и
емпириските анализи.
Донесува заклучоци од
главен
добиените резултати.
истражувач
Го изготвува извештајот за
првата година од работата на
проектот.
Втора година:
Подготовка на план со
временски рамки за повторно
поставување на полски опити
со истите култури од минатата
година. Доделува задолженија
за поефикасно остварување
на зададените цели. Дава
насоки во спроведувањето
на лабораториските и
емпириските анализи.
Донесува заклучоци од
добиените резултати.
Работи во изготвувањето
на завршниот извештај на
проектот
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Проф. д-р Верица Илиева

Датум
од-до

Наслов на
Опис на активностите во тек на
Позиција
проектот
проектот:
Колекционирање,
Колекционирање на домашни и
карактеризација
странски генотипови ориз, нивна
2014-15
и евалуација на
раководител
репродукција, карактеризација и
домашна и странска
евалуација.
гермплазма од ориз

Проф. д-р Ристо Кукутанов

Датум
од-до

20132014

Наслов на
проектот

Опис на активностите во тек на
проектот:
Ја координира работата
Влијанието на
за остварување на целите
климатските
на проектот. Планирање и
промени врз нивото
изведување на лабораториските
на квалитетот на
истражувања. Ги селектира,
главен
добиените резултати ги анализира
подпочвените води
истражувач
и споредува. Ги утврдува методите
на производните
на работа. Доделува задолженија
површини на
за поефикасно остварување
,,ФЛОРЕС” ДОО –
на зададените цели. Донесува
КО – Радовиш.
заклучоци од добиените резултати.
Позиција

проф. д-р Рубин Гулабоски
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Датум
од-до

Наслов на
проектот

2013 до
2015

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

Опис на активностите во тек на
проектот:
Во рамките на проектот се
испитуваат антиоксидативните
и металокомплексирачките
својства на нови деривати на
соединението Coenzyme Q-0
што се добиваат при реакција
главен
на ова соединение во алкална
истражувач
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.
Позиција

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

20112015

20102014

From molecules
Целта на овој проект е синтеза
to functionalized
на нови типови материјали со
materials (SOE
координатор специфични својства во областа
DAAD project
на УГД
на катализата, како и испитување
Germany-RomaniaШтип
на нивните својства со помош на
Macedoniaелектрохемиски, спектроскопски
Serbia-Kosovo)и микроскопски техники
international project
Во овој проект, со примена на
електрохемиски методи (главно
Square-wave protein
квадратно бранова волтаметрија)
film voltammetry:
се испитуваат редокс својствата
главен
redox proteins vs
на голем број електроактивни
истражувач,
reactive oxygen
ензими. Притоа, со помош на
координатор
species.-international
математички модели теоретски
project
се проучуваат механизмите на
оксидација/редукција на некои
редокс ензими.

Доц. д-р Виолета Иванова -Петропулос

Датум
од-до

20132015

Наслов на
проектот

Опис на активностите во тек на
проектот:
Да ги координира и организира
активностите во рамките на
проектот (за време на целиот
период на траење на проектот),
Да ги следи и контролира
анализите на полифеноли и
ароми во вината Вранец, со
Полифенолен
примена
на спектрофотомерија,
и ароматичен
гасна хроматографија–масена
профил на вина
спектрометрија GC-QQQ MS и
од сортата Вранец
електрохемиски методи
ферментирани со
Да ги обучува и следи млади
изолирани квасци
те истражувачи во текот на
главен
од Тиквешкото
виногорје
истражувач
активностите на проектот,
(“Polyphenolic
применувајќи ги најсовремените
and aroma profile
техники за анализа на вино (за
of Vranec wines
време на целиот период на траење
fermented with
на проектот),
isolated yeasts from
Да учествува во пишување на
Tikveš wine area”)
научни трудови и нивно бјавување
во научни списанија и учество на
научни конференции (Третина 1 и
2, 2013 год.),
Да подготвува извештаи од
проектот (на крајот од првата и
втората година).
Позиција
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2013–
2015

2014–
2016

Металокомплексирачки и
антиоксидативни
особини на нови
деривати на
Coenzyme Q-10
(“Metal binding
and antioxidative
properties of novel
Coenzyme Q-10
derivatives”)

Да учествува во одредување на
антиоксидантна активност
Да учествува во пишување на
истражувач
научни трудови и нивно бјавување
во научни списанија и учество на
научни конференции

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

истражувач

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

Доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска

Датум
од-до

20122013
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Наслов на проектот
DAD-SOE Project
“Akademischer
Neuaufbau Südosteuropa”
“International Masters and
Postgraduate Programme
in Materials Science and
Catalysis” (MatCatNet)
in 2013 (Romania, ClujNapoca)

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

истражувач

Испитување на
квалитетот и
антиоксидативна
активност на прехранбени
масла од Македонија

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Доц. д-р Фиданка Трајкова

Датум
од-до
20132014

20132015

20112013

20112012

20102013

Наслов на проектот

Позиција

Екстракција на капсaицин
од лути пиперки и
одредување на неговите
антиоксидативни својства
проф. д-р Лилјана Колева
- Гудева

Опис на активностите
во тек на проектот:

млад
истражувач

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

Селекција, заштита и
промоција на балкански
јадливи шумски видови
FOOD FOREST PARK
проф. д-р Саша Митрев

асистент на
проектот

Интегрирана селекција,
заштита и промоција на
балканските генетски
шумски ресурси со
естетска вредност ISPROP
FORGEN
проф. д-р Саша Митрев
Центар за учење на
претприемништво во
Југоисточна Европа
SEECEL
проф. д-р Илија Каров
Влијание на употребата на
земјоделските површини
на биодиверизтетот и
дистрибуцијата на сините
китки (Orobanchaceae) на
Балканот
SEE.ERA-NETplus
проф. д-р Љупчо
Михајлов

асистент на
проектот

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

учесник во
проектот

Врши истражувачка и
административна работа
според проектните
активности.

истражувач

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

595

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Развој на учења за
инженерство за животна
2010 средина и ресурси DEREL
2014
проф. д-р Блажо Боев,
проф. д-р Илија Каров

лице за
контакт

Користење
домашни ресурси за
микрорегионален развој
– одржлив агробизнис и
туризам во јужен Балкан
TEMPUS SATIS
проф. д-р Саша Митрев,
проф. д-р Илија Каров

лице за
контакт

2010 2014

Асс. м-р Фиданка Илиева

Датум
од-до
2012214
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Врши административно
- технички и
организациски работи
на ниво на проектот
поврзани со сите
активности кои се
имплемнтираат во текот
на реализацијата на
проектот.
Врши административно
- технички и
организациски работи
на ниво на проектот
поврзани со сите
активности кои се
имплемнтираат во текот
на реализацијата на
проектот.

Наслов на проектот

Позиција

Полифенолен и
ароматичен профил
на вина од сортата
вранец ферментирани
со изолирани квасци од
тиквешкото виногорје

Опис на активностите
во тек на проектот:

млад
истражувач

Учествува во теренски
и лабораториски
истражувања

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Асс. м-р Биљана Балабанова

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

20122014

Полифенолен
и ароматичен
профил на вина
од
сортата Вранец
ферментирани
со изолирани
квасци
од Тиквешкото
виногорје

млад
истражувач

Опис на активностите во тек на
проектот:
Прва година:
1. Изведување на електрохемиски
методи за фенолна
карактеризација на вината и
определување на антиоксидантна
активност.
Втора година:
1. Да врши електрохемиски
методи за фенолна
карактеризација на вината и
определување на антиоксидантна
активност.
2. Статистичка обработка
на податоците, вклучувајќи
факторна анализа, ANOVA,
Кластер анализа
3. Пишување на научни трудови и
нивно објавување во научни
списанија и научни
манифестации.

Асс. м-р Билјана Ковачевиќ

Датум
од-до
20122014

20122014

Наслов на проектот

Позиција

Проучување на
присуството на
бактериската
помлад
пламеница (Erwinia
истражувач
amylovora) кај овошните
култури во Македонија
Полифенолен и
ароматичен профил
на вина од сортата
помлад
вранец ферментирани истражувач
со изолирани квасци од
тиквешкото виногорје

Опис на активностите во тек
на проектот:
Учествува во теренски и
лабораториски истражувања

Учествува во теренски и
лабораториски истражувања
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Асс. м-р Емилија Костадиновска

Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Проучување на
присуството на
бактериската
2013млад
пламеница (Erwinia
2014
истражувач
amylovora) кај овошните
култури
во Македонија

Опис на активностите во тек
на проектот:
Врши истражувачки работи
доделени од страна на
главниот истражувач на
проектот.

Асс. м-р Наталија Маркова Руждиќ
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Датум
од-до

Наслов на
проектот

20142015

Колекционирање,
карактеризација
и евалуација
на домашна и
интродуирана
гермплазма од
ориз

20142015

Проценка
на различни
генотипови
полјоделски
култури во
системот
на органско
земјоделско
производство

Опис на активностите во тек на
проектот:
Прва година:
Учество во спроведување на
лабораториски анализи преку
утврдување на морфолошки,
биолошки и продуктивни својства
кај домашна и странска гермплазма
на ориз.
Втора година:
Учество во спроведување на
млад
опитите. Водење евиденција за
истражувач
спецификите при вегетативниот
развој на растенијата.
Спроведување лабораториски
анализи за морфолошки, биолошки
и продуктивни својства кај
домашна и странска гермплазма на
ориз. Учествува во обработката на
добиените резултати.
Позиција

Учество во реализација на теренска
работа, собирање, селекција и
млад
колекционирање на различни
истражувач
генотипови поледелски култури.
Обработка на собраниот материјал.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј
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Industry – Sarajevo, 25–28 Sept 2013, Sarajevo. Bosnia and Hercegovina.
DAAD Workshop “From Molecules to Functional Materials, 14-19
October, Cluj-Napoca, Romania, 2013, oral lecture.
DAAD Workshop “From Molecules to Functional Materials, 14-19
October, Cluj-Napoca, Romania, 2013, poster.
24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food
Industry, September 25-28, Saraevo, Bosnia and Hercegovina, 2013,
proceedings + oral lecture.
13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis,
Debrecen, Hungary, 2013, oral lecture.
Доц. д-р Сања Костадиновиќ Величковска
DAD-SOE Конференција “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa”
“International Masters and Postgraduate Programme in Materials Science
and Catalysis”, Клуж – Напока, 2013.
International Simposium of Essential oils (ISEO 2014), Istanbul, Turkey,
September 2014.
Доц. д-р Фиданка Трајкова
22-24.05.2013, Нови Сад, Србија - учество на работилницата „Како
да се комерцијализираат истражувачките резултати во Западен
Балкан?“
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–
–
–

03.06.2013, Скопје, Македонија – учество со презентација на
Информативен ден за НАТО Програма за мир и безбедност,
Информативен денпрограма.
21-23.10.2013, Загреб, Хрватска – првична конференција
„Размислувај за да делуваш претприемачки“, SEECEL (втора фаза).
Plant Physiology and Genetics Achievements and Challenges, 24-26
Sept. 2014, Sofia, Bulgaria.

–
–

Асс. м-р Фиданка Илиева
SEECEL (2013) Dubrovnik conference Entrepreneurial Camp 2013.
(2013):„Food science, engineering and technologies, 18-19 october,
Plovdiv, R. Bulgeria.

–

Асс. м-р Билјана Атанасова
Международна научна конференция, Селекция и агротехника на
полски култури. Карнобат, Бугарија.

–
–
–
–

–

–

–
–

Асс. м-р Биљана Балабанова
10th congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia,
Faculty of Techology and Metallurgy, Skopje, Macedonia, October 17th19th, 2013. (with international participation).
International Scientific Conference Food Science, Technic and
Technology, University of Food Technology, 18-19 okt. 2013, Plovdiv,
Bulgaria.
MatCatNet workshop: From Molecules to Functionalized Materials SOE
DAAD 2014, 5-10 Sept 2014, Ohrid, Macedonia.
23th congress of Chemists and Tecnologists of Macedonia, 8-11 October,
2014.
Асс. м-р Далибор Јованов
International Scientific Conference Food Science, Technic and
Technology, University of Food Technology, 18-19 okt. 2013, Plovdiv,
Bulgaria.
Асс. м-р Билјана Ковачевиќ
(22 – 24.10. 2013) Solid waste management and earthquake engineering,
Тирана, Албанија.
Асс. м-р Емилија Костадиновска
Асс. м-р Наталија Маркова Руждиќ:
Меѓународна научна конференција “Селекција и агротехника на
полски култури”. Институт по земјоделие, Карнобат, 28 ноември,
2013, Бугарија.
International Scientific Conference Food science, engineering and
technology, University of Food Technology, 24 – 25 October 2014,
Plovdiv, Bulgaria.
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1.2. Патување на вработени во странство
Проф. д-р Илија Каров
02 – 15 Септември 2014

28 ноември, 2013

Шангај, Н.Р.Кина. Билатерален македонско кинески научноистражувачки проект: „Улогата
на симбиотската азотофиксација кај сојата и
можноста за отстранување на тешки метали од
почвата“
„Селекција и агротехника на полски култури”.
Институт по земјоделие, Карнобат, Бугарија.

Проф. д-р Љупчо Михајлов

01.06.2014 –
05.06.2014

Од 02.09.2014 –
15.09.2014
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Учество на работилница за DUS тестови и посета на
опитни станици на Истражувачкиот центар за тестирање
на сорти од земјоделски растенија, на различни локации во
Полска, (Research Centre for Cultivar Testing (COBORU),
Słupia Wielka, Hrastovo, Karzniczka, Ustka, Gdanjsk –
Полска. Патувањето и посетата беа во организација на
Централната канцеларија за тестирање на земјоделски
растенија – (Community Plant Variety Office (CPVO),
Angers, France) и Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Управа за семе и саден
материјал.
Патување во НР Кина. Во рамките на меѓународниот
македонско-кинески научноистражувачки проект со
наслов „Улогата на симбиотската азотофиксација кај
сојата и можноста за отстранување на тешки метали од
почвата“ беа посетени повеќе институции во НР Кина,
меѓу ко :
1.
Колеџот за земјоделство при Земјоделскиот
Универзитет во Шенјанг (Agriculture College of Shenyang
Agriculture University);
2.
Колеџот за Инженерство на науки за животнта
средина при Универзитетот во Нанкаи, (Nankai University –
College of Environmental Science and Engineering).
Главниот истражувач во проектот Проф. д-р Љупчо
Михајлов во погоре наведените институции одржа
презентации пред повеќе професори и студенти на II и
III циклус од Универзитетите во Шенјанг и Нанкаи под
наслов:
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Земјоделски
факултет, Истражувања, соработки, тековни проекти и
перспективи”
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Доц. д-р Виолета Иванова - Петропулос
01.06-01.07.2014

20.01.201421.02.2014
10.08.201317.08.2013
01.06.2013–
05.07.2013

Институт за Аналитичка хемија и хемија на храна,
Технолошки Универзитет на Грац, Грац, Австрија
Institute for Analytical Chemistry and Food Chemistry, Graz
University of Technology, Graz, Austria
University of Bologna
Department of Agricultural and Food Sciences (DISTAL),
Cesena, Italy
Универзитет во Болоња, Оддел за земјоделски науки и
науки на храна, Чезена, Италија
Institute of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry and
Mineralogy, University of Leipzig, Germany
Институт за Аналитичка хемија, Факултет за хемија и
минерологија, Универзитет во Лајпциг, Германија
Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher
University in Nitra, Slovakia
Факултет за природни науки, Универзитет Константин
Филозофот, Нитра, Словачка

Доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска
2013

Научноистражувачки претстој во Клуж-Напока
(Романија) финансиран од ДААД Научноистражувачки
претстој

Доц. д-р Фиданка Трајкова
(24-26.09.2014)
(14.11.2013 и
16.09.2014)
(21 – 23.10.2013)

Учество на конференцијата Plant Physiology and Genetics
Achievements and Challenges во Софија во организација на
Бугарската академија на науките.
Учество на два состаноци со партнерите од Факултетот
за шумарство по проектот Food Forest Parks во Солун,
Грција.
Учество на првичната конференција по проектот South
East Centre for Entrepreneurial Learning во Загреб,
Хрватска.

Асс. м-р Билјана Ковачевиќ
22 – 24.10.2013 год

DEREL LLL, семинар со наслов: „Solid waste management
and earthquake engineering, Тирана, Албанија

Асс. м-р Наталија Маркова Руждиќ
14-18.05.2014

Престој во Иститут по земјоделие Карнобат, Бугарија, со
цел обука за хибридизација на јачмен и овес.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
1. Вовед
Со Решение од ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип,
на 15.8.2013 година за в.д. декан на Факултетот за медицински науки се
именува проф. д-р Рубин Гулабоски. На 107-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за медицински науки едногласно го утвр
ди проф. д-р Рубин Гулабоски за единствено пријавен кандидат за декан.
Ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, во декември 2013
година го именува проф. д-р Рубин Гулабоски за декан на Факултетот за
медицински науки.
2. Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Во редовен
Со
работен
договор за
однос
ангажирање
Редовен проф. д-р
во редовен
редовен професор
Рубин Гулабоски
работен однос
Редовен проф. д-р Ана
редовен
во редовен
Миновска
професор работен однос
Редовен проф.д-р Ленче
редовен
во редовен
Милошевa
професор работен однос
Редовен проф. д-р Биљана
редовен
во редовен
Ѓорѓеска
професор работен однос
Редовен проф. д-р Ѓорги
редовен
во редовен
Шуманов
професор работен однос
редовен
во редовен
Редовен проф. д-р Тане
Маркоски
професор работен однос
Вон. проф.
вонреден
Во редовен
д-р Емилија Jаневиќпрофесор работен однос
Ивановска
Вон. проф. д-р Милка
вонреден
во редовен
Здравковска
професор работен однос
вонреден
во редовен
Вон. проф.д-р Цена Димова
професор работен однос
Вон. проф. проф. д-р Ивона
вонреден
во редовен
професор работен однос
Ковачевска
Вон. проф. проф. д-р
вонреден
во редовен
професор работен однос
Стипица Поповски
Вон. проф. проф. д-р Дарко
вонреден
во редовен
професор работен однос
Бошнаковски
вонреден
во редовен
Проф. д-р Панова Гордана
професор работен однос

Реден
Презиме и име
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

Звање
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

614

во редовен
работен однос
Доц. д-р Невенка
во редовен
доцент
работен однос
Величкова
во редовен
Доц. д-р Татјана Рушковска
доцент
работен однос
Доц. д-р Зденка
во редовен
доцент
работен однос
Стојановска
во редовен
Доц. д-р Зоран Ханџиски
доцент
работен однос
во редовен
Доц. д-р Светлана Јовевска
доцент
работен однос
во редовен
Доц. д-р Бистра Ангеловска
доцент
работен однос
во редовен
Доц.д-р Вело Марковски
доцент
работен однос
во редовен
Доц. д-р Киро Папакоча
доцент
работен однос
Виш пред. м-р Ленче
во редовен
виш предавач
работен однос
Николовска
во редовен
Пред. м-р Васка Здравкова
предавач
работен однос
во редовен
Асс. Виолета Џидрова
асистент
работен однос
Асс. Александар Цветков
во редовен
асистент
работен однос
ски
во редовен
Асс. Верица Ивановска
асистент
работен однос
Асс. Марија Дарковскаво редовен
асистент
работен однос
Серафимовска
во редовен
Асс. Мире Спасов
асистент
работен однос
во редовен
Асс. Гордана Камчева
асистент
работен однос
Асс. Елена Симеоновскаво редовен
асистент
работен однос
Јовева
во редовен
Асс. Стефан Петровски
асистент
работен однос
Асс. Александар Серафи
во редовен
асистент
работен однос
мов
Асс. Марија Димитровска
во редовен
асистент
работен однос
Иванова
во редовен
Асс. Марија Караколевска
асистент
работен однос
проф. д-р Васо Талески

вонреден
професор
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Асс. Мелса Стефанова

асистент

38

Асс. Мишко Милев

асистент

39

Асс. Тоше Крстев

асистент

40
41
42
43

Асс. Даринка Ѓоргиева
Ацкова
Асс. Ангела Дебрешлиоска
(Маролова)
Асс. Валентина Велкоска
Накова
Асс. Катарина
Смилков

асистент
асистент
асистент
асистент

44

Aсс. Марина Данилова

асистент

45

Пом. асс. Катерина
Златановска

46

Пом. асс. Ана Радеска

47

Пом. асс. Јулија Заркова

48

Пом. асс. Викторија
Максимова

49

Пом. асс. Данче Василева

50

Пом.асс. Сања Нашкова

51

Пом.асс.Елена Дракалска

52

Пом.асс Марија Штерјова

53

Пом. асс. Наташа Денкова

54

Пом.асс Светлана Поповска

55

Софија Петковска

56

Марина Петрова

помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
помлад
асистент
лаборант

57

Павле Апостолоски

лаборант

58

Кирил Митевски

лаборант

во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
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Катарина Делева

лаборант

60

Билјана Герасимова

технички
секретар

61

Лилјана Мираковска

секретар

62

Мери Манева

63

Тони Михаилов

64

Стојанче Стојанов

3.
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.
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во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос

референт на
во редовен
студентски
работен однос
прашања
референт на
во редовен
студентски
работен однос
прашања
референт на
во редовен
студентски
работен однос
прашања

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
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Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред на 98. седница на ННС одржана на 16.9.2013 год.:
1. Донесување на Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
108 од 30.8.2013 година, за избор на еден асистент (специјалист) за
научната област педијатрија на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување на Одлука по објавен реферат во Универзитетски
билтен 108 од 30.8.2013 година, за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област ортодонција на Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување на Одлука по објавен реферат во Универзитетски
билтен 108 од 30.08.2013 година, за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област фармакогенетика и молекуларна
биологија на Факултетот за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување на Одлука за утврдување на членови на Наставно
-научниот совет за зимски семестар во учебната 2013-2014 година.
5. Донесување на Одлука за преземање на обврски за ажурирање на
пријави од испити.
6. Донесување на Одлука за склучување на Договор со стоматолошка
ординација за изведување на вежби по предметот Детска стоматологија
1.
7. Донесување на Одлука за склучување на Договор со офталмолошка
ординација за изведување на вежби по предмети од областа на
офталмологијата.
8. Донесување на Одлуки по разгледани молби и барања од студенти на
прв циклус студии.
9. Донесување на Одлука по молби и барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
– Формирање комисија за оцена на специјалистичкиот труд на Љубица
Калинова.
– Пријава за тема и ментор за полагање на специјалистички сручен
испит од кандидат Билјана Ѓеоргиевска.
10. Разгледување и одлучување по барања од вработени на ФМН.
11. Одлука за утврдување на потреба од ангажирање на волонтери.
12. Одлука за распишување на конкурс.
13. Разно.
Донесени oдлуки на 98. седница:
1. Одлука за избор на д-р Иван Милев за асистент (специјалист) за
научната област педијатрија.
2. Одлука за избор на доц. д-р Стипица Поповски во звањето вонреден
професор за наставно – научната област ортодонција.
3. Одлука за избор на доц. д-р Дарко Бошнаковски во звањето вонреден
професор за наставно – научната област фармакогенетика и
молекуларна биологија.
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4. Одлука за утврдување на членови на Наставно - научниот совет на
Факултетот за медицински науки за зимскиот семестар во учебната
2013/2014 година.
5. Одлука за преземање на преостанати обврски по предмети на кои
предметните наставници не се веќе ангажирани
6. Одлука за склучување на Договор со ординација по општа
стоматологија ПЗУ „Д-р Димитар” – Штип, во сопственост на д-р
Димитар Николовски, за изведување на вежби по предметот Детска
стоматологија 1.
7. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „ОКУЛУС-А“
специјалистичка ординација за очни болести во сопственост на д-р
Јованка Ристова, за изведување на вежби по предмети од областа на
офталмологијата.
8. Поединечни одлуки за студентите на прв циклус студии.
9. Поединечни одлуки за прифаќање на пријавата за избор на тема и
ментор за полагање на завршен испит.
10. Одлука за утврдување на составот на Комисијата за полагање испит
по предметот Трансфузиологија.
11. Одлука за усвојување на извештајот и одредување на комисија
за одбрана на специјалистички стручен труд за кандидат Љубица
Калинова.
12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Билјана Ѓеоргиевска.
13. Одлуки за продолжување на рокот на судирање за Андријана
Станишоска, Викторија Цацкова, Ивана Василева, Ивана Темелкова,
Магдалена Младеновска и Моника Колевска.
14. Одлука по барање од асс. Гордана Камчева.
15. Одлука за избор на рецензенти за издавање на ракопис на учебник со
наслов „Педијатрија – одбрани теми“.
16. Одлука за избор на рецензенти за издавање на ракопис на учебник со
наслов „Педијатрија со нега“.
17. Одлука за утврдување потреба од ангажирање волонтери.
18. Одлука за распишување на конкурс.
19. Одлука за покривање на трошоци за хотелско сместување за проф.
д-р Милан Станковиќ.
Дневен ред на 99. седница на ННС одржана на 1.10.2013 год.:
Усвојување на Записник од 94. седница на ННС
1. Донесување на Предлог-oдлука по објавен реферат во Универзитетски
билтен 109 од 15.9.2013 година, за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област eпидемиологија на Факултетот
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип .
2. Донесување на Предлог-oдлука по објавен реферат во Универзитетски
билтен 109 од 15.9.2013 година, за избор на еден наставник во
сите звања за наставно - научната област аналитика на лекови на
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип.
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3. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
нова студиска програма на прв циклус академски студии по општа
медицина на англиски јазик на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
4. Донесување на Одлука за утврдување на кандидати пријавени по
конкурс објавен во дневниот весник Нова Македонија на 5.9.2013
година.
5. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во насловно звање вонреден професор за наставнонаучната област ментална хигиена и детска психијатрија.
6. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно -научната област психопатологија и психотерапија.
7. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на наставник во насловно звање вонреден професор за наставно
-научната област/поле клиничка медицина.
8. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област медицинска
етика и деонтологија и логопедија.
9. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на асистент (специјалист) за научната област интерна медицина
-четири извршители по основа на не доставен реферат од поставената
рецензентска комисија од 18.6.2013 година.
10. Донесување на Одлука по Барање за формирање на Комисија за
прегледување на студентски досиеја на студенти што треба да
одбранат завршен испит/дипломска работа.
14. Донесување на одлуки по разгледани молби и барања од студенти на
прв циклус студии.
15. Донесување на Одлука по молби и барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
16. Разгледување и одлучување по барања од вработени на ФМН.
17. Разно.
-

Со дополнување на дневниот ред беа усвоени и точките:
Донесување на Одлука за утврдување на составот на комисиите за
спроведување на комисиски испити за прв циклус на студии по повеќе
предмети.
Донесување на Одлука за обезбедување на превоз.
Донесување на Одлука за превземање на обврски.
Донесување на Одлука за утврдување на составот на Комисијата
за полагање испит по предметот Имунологија за студентите кои го
пријавиле во октомвриска дополнителна сесија.
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Донесени одлуки на 99. седница:
1. Одлука за избор на проф. д-р Ѓорѓи Шуманов во звањето редовен
професор за наставно – научната област епидемиологија.
2. Одлука за избор на проф. д-р Биљана Ѓорѓеска во звањето редовен
професор за наставно – научната област аналитика на лекови.
3. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на нова студиска
програма на прв циклус академски студии по општа медицина на
англиски јазик на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
4. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс објавен во
дневниот весник Нова Македонија на ден 5.9.2013 година.
5. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање вонреден професор за наставно -научната област
ментална хигиена и детска психијатрија.
6. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање доцент/вонреден професор за наставно -научната
област психопатологија и психотерапија.
7. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во насловно звање вонреден професор за наставно -научната област/
поле клиничка медицина.
8. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно - научната област медицинска етика и
деонтологија и логопедија.
9. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на Асистент
(специјалист) за научната област интерна медицина - четири
извршители по основа на не доставен реферат од поставената
рецензентска комисија од 18.6.2013 година.
10. Одлука по Барање за формирање на Комисија за прегледување на
студентски досиеја на студенти што треба да одбранат завршен испит/
дипломска работа.
11. Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
12. Одлука за утврдување на составот на комисиите за спроведување на
комисиски испити за прв циклус на студии по повеќе предмети.
13. Одлука за обезбедување на превоз.
14. Одлука за превземање на обврски.
15. Одлука за утврдување на составот на Комисијата за полагање
испит по предметот Имунологија за студентите кои го пријавиле во
октомвриска дополнителна сесија.
16. Одлуки за одобрување за продолжување на рокот на студирање на
студенти на втор циклус специјалистички студии.
17. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Викторија Соларска
под наслов:„Деформитети на ‘рбетен столб кај деца во основното и
средното образование на територијата на Општина Куманово“.
18. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Наташа Гацова под
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

наслов:„Деформитети на стапала кај деца во основното и средното
образование на територијата на општина Куманово“.
Одлука за одобрување на пријавата за тема и ментор од кандидат
Благица Јаневска.
Одлука за одобрување на пријавата за тема и ментор од кандидат
Дафина Ристовска.
Одлука за одобрување на пријавата за тема и ментор од кандидат
Драгана Банова.
Одлука за одобрување на пријавата за тема и ментор од кандидат
Павле Коларов.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд за
Влатко Атанасовски.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд за
Жанета Богоевска-Митева.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд за
Силвана Атанасова.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд за
Моника Колевска.
Одлука по барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука по барање од доц. д-р Невенка Величкова.
Одлука по барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по барање од доц. д-р Васо Талески.
Одлука по барање од асс. Марија Караколевска Илова.
Одлука по барање од асс. Ангела Дебрешлиоска.
Одлука по барање од виш предавач м-р Ленче Николовска.
Одлука по барање од асс. Марија Штерјова.
Одлука по барање од асс. Киро Папакоча.
Одлука по барање од помл. асс. Елена Дракалска.
Одлука по барање од помл. асс. Данче Василева.
Одлука по барање од доц. д-р Гордана Панова.
Одлука по барање од асс. Виолета Џидрова.
Одлука по барање од доц. д-р Васо Талески.

Дневен ред на 100. седница на ННС одржана на 22.10.2013 год.:
1. Донесување на Одлука за утврдување на кандидати пријавени по
конкурс објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден
2.10.2013 година.
2. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на помлад асистент/асистент (специјалист) за научната област
офталмологија.
3. Донесување на Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на асистент (специјалист) за научната област максилофацијална
хирургија.
4. Донесување на Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија
за предмети од наставно - научната област стоматолошка протетика-2
извршители, проф. д-р Драгољуб Велески и проф. д-р Ерол Шабанов,
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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според конкурс објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден
2.10.2013 година.
Донесување на Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија
проф. д-р Лилјана Манева за предмети од наставно - научната област
онкологија – 1 извршител, според конкурс објавен во дневниот весник
„Утрински весник“ на ден 2.10.2013 година.
Донесување на Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија
проф. д-р Стојмир Петров, за предмети од наставно - научната област
фармакологија-1 извршител, според конкурс објавен во дневниот
весник „Утрински весник“ на ден 2.10.2013 година.
Донесување на Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија
проф. д-р Ордан Нојков, за предмети од наставно - научната област
анестезиологија и реанимација -1 извршител, според конкурс објавен
во дневниот весник „Утрински весник“ на ден 2.10.2013 година.
Донесување на Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија
проф. д-р Никола Камчев, за предмети од наставно - научната област
имунохематологија и хематологија - 1 извршител, според конкурс
објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден 2.10.2013
година.
Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за
запишување на студенти на втор циклус специјалистички стручни
студии во учебната 2013/2014 година.
Донесување Одлука за усвојување на План и Програма за издавачка
дејност на Факултетот за медицински науки за учебната 2013-2014
година.
Донесување Одлука за ангажман на доц. д-р Лилјана Симоновска
по предметите Семејна медицина, Пулмологија и Нефрологија - на
студиска програма по стоматологија.
Донесување на Одлука за формирање на петчлена Комисија за
испитување на изјавите наведени во петицијата поднесена од група
студенти од Факултетот за медицински науки (Општа медицина)
против доцент д-р Вело Марковски.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Ана Николова.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Бобан Панзов.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Денис Аљуш.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Нада Конзулова.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Габриела Танушевска.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Кристина Николовска.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Горан Бакревски.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

20. Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Ирена Јовановска.
21. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент
(специјалист) за научната област анестезиологија и реанимација.
22. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент
(специјалист) за научната област дерматовенерологија.
23. Донесување Одлука по доставена Пријава за тема и ментор од студент
на втор циклус специјалистички стручни студии Марјета Сербин.
24. Донесување Одлука по доставена Пријава за тема и ментор од студент
на втор циклус специјалистички стручни студии Влатко Илиески.
25. Донесување Одлука по доставена Пријава за тема и ментор од
студент на втор циклус специјалистички стручни студии Славица
Атанасовска.
26. Донесување Одлука по доставен Извештај и определување комисија
за одбрана на специјалистички труд на студент на втор циклус
специјалистички стручни студии Василка Ивановски.
27. Донесување Одлука по доставен Извештај и определување комисија
за одбрана на специјалистички труд на студент на втор циклус
специјалистички стручни студии Жанета Богоевска.
28. Донесување Одлука по доставен Извештај и определување комисија
за одбрана на специјалистички труд на студент на втор циклус
специјалистички стручни студии Моника Колевска.
29. Донесување Одлука по доставен Извештај и определување комисија
за одбрана на специјалистички труд на студент на втор циклус
специјалистички стручни студии Силвана Атанасова.
30. Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка
на специјалистички труд -Епидемиолошки карактеристики на
бруцелозата во Велес и околните населени места за период 2001-2011
на Јадранка Таневска.
31. Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка
на специјалистички труд – Движењето на паротитот во општина
Неготино во период 2001-2010, на Весна Бекчева.
32. Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка
на специјалистички труд - Рехабилитација на пациенти со смрзнато
рамо на Мартин Антовски.
33. Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка на
специјалистички труд - Рехабилитација на лица со мозочен удар со
помош на рефлексологија и акупресура на Роска Гркова.
34. Донесување на Одлуки по разгледани молби и барања од студенти на
прв циклус студии.
35. Донесување на Одлука по молби и барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
- Барање за продолжување рок на студирање – Маријана Младеновска,
Сања Станоевска, Сања Димова.
36. Разгледување и одлучување по барања од вработени на ФМН.
37. Разно.
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Донесени Одлуки на 100. седница:
1. Oдлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс од 2.10.2013
година.
2. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на помлад
асистент/асистент (специјалист) за научната област офталмологија.
3. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент
(специјалист) за научната област максилофацијална хирургија.
4. Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија за предмети од
наставно - научната област стоматолошка протетика-2 извршители,
проф. д-р Драгољуб Велески и проф. д-р Ерол Шабанов, според
конкурс објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден
2.10.2013 година.
5. Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија проф. д-р
Лилјана Манева за предмети од наставно - научната област онкологија
– 1 извршител, според конкурс објавен во дневниот весник „Утрински
весник“ на ден 2.10.2013 година.
6. Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија проф.
д-р Стојмир Петров, за предмети од наставно - научната област
фармакологија-1 извршител, според конкурс објавен во дневниот
весник „Утрински весник“ на ден 2.10.2013 година.
7. Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија проф. д-р Ордан
Нојков, за предмети од наставно - научната област анестезиологија
и реанимација -1 извршител, според конкурс објавен во дневниот
весник „Утрински весник“ на ден 2.10.2013 година.
8. Одлука за ангажирање на редовен професор во пензија проф.
д-р Никола Камчев, за предмети од наставно - научната област
имунохематологија и Хематологија - 1 извршител, според конкурс
објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден 2.10.2013
година.
9. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на
студенти на втор циклус специјалистички стручни студии во учебната
2013/2014 година.
10. Одлука за усвојување на План и Програма за издавачка дејност на
Факултетот за медицински науки за учебната 2013-2014 година.
11. Одлука за ангажман на доц. д-р Лилјана Симоновска по предметите
Семејна медицина, Пулмологија и Нефрологија - на студиска
програма по стоматологија.
12. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Ана Николова.
13. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Бобан Панзов.
14. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Денис Аљуш.
15. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Нада Конзулова.
16. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Габриела Танушевска.
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17. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Кристина Николовска.
18. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Горан Бакревски.
19. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Ирена Јовановска.
20. Одлука за распишување конкурс за избор на асистент (специјалист)
за научната област анестезиологија и реанимација.
21. Одлука за распишување конкурс за избор на асистент (специјалист)
за научната област дерматовенерологија.
22. Одлука за прифаќање на Пријава за тема и ментор од студент на втор
циклус специјалистички стручни студии Марјета Сербин.
23. Одлука за прифаќање на Пријава за тема и ментор од студент на втор
циклус специјалистички стручни студии Влатко Илиески.
24. Одлука за прифаќање на Пријава за тема и ментор од студент на втор
циклус специјалистички стручни студии Славица Атанасовска.
25. Одлука за прифаќање на Извештај и определување комисија за одбрана
на специјалистички труд на студент на втор циклус специјалистички
стручни студии Василка Ивановски.
26. Одлука за прифаќање на Извештај и определување комисија за одбрана
на специјалистички труд на студент на втор циклус специјалистички
стручни студии Жанета Богоевска.
27. Одлука за прифаќање на Извештај и определување комисија за одбрана
на специјалистички труд на студент на втор циклус специјалистички
стручни студии Моника Колевска.
28. Одлука за прифаќање на Извештај и определување комисија за одбрана
на специјалистички труд на студент на втор циклус специјалистички
стручни студии Силвана Атанасова.
29. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
-Епидемиолошки карактеристики на бруцелозата во Велес и околните
населени места за период 2001-2011 на Јадранка Таневска.
30. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
– Движењето на паротитот во Општина Неготино во период 20012010, на Весна Бекчева.
31. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд Рехабилитација на пациенти со смрзнато рамо на Мартин Антовски.
32. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд Рехабилитација на лица со мозочен удар со помош на рефлексологија
и акупресура на Роска Гркова.
33. Поединечни Одлуки по молби и барања од студенти на прв циклус
студии.
34. Одлука за продолжување рок на студирање
- Маријана Младеновска,
- Сања Станоевска,
- Сања Димова.
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35. Одлука по Барање од асс. Ангела Дебрешлиоска.
36. Одлука по Барање од асс. Мелса Стефанова.
37. Одлука за согласност на проектот под назив „Дентална морфологија
на хумани трајни заби екстерна и интерна анатомија на корени и
коренски канални системи – експериментална студија“.
38. Одлука за покривање на трошоци за сместување на проф. д-р Леила
Краиџикова.
39. Одлука за усвојување на иницијативата за избор на визитинг професор
на проф. д-р Никола Ангелов.

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

Дневен ред на 101. седница на ННС одржана на 30.10.2013 год.:
Усвојување на Записник од 95. седница на Наставно-научен совет
Усвојување на Записник од 96. седница на Наставно-научен совет
Донесување на Одлука за вклучување на Факултетот за медицински
науки во програмата за Континуирана стоматолошка едукација во
календарска 2014 година.
Донесување на Одлука за формирање на Комисија за стручни
стоматолошки прашања и континуирана стоматолошка едукација .
Донесување на Одлука за избор на членови на членови на Надзорен
одбор на Комисија за стручни стоматолошки прашања и континуирана
стоматолошка едукација.
Донесување на Одлука за одредување на термини за организирање на
облици на континуирана стоматолошка едукација.
Донесување на Одлука за избор на асистент (специјалист) за научната
област медицинска биохемија по објавен реферат во Универзитетски
билтен број 111, од 14.10.2013 година, на стр. 3.
Донесување на Одлука за избор на асистент (специјалист) за научната
област радиологија по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 111, од 14.10.2013 година, на стр. 21.
Разгледување и одлучување по барања од вработени на ФМН.
Разно.

Донесени одлуки на 101. седница:
1. Одлука за вклучување на Факултетот за медицински науки во
програмата за Континуирана стоматолошка едукација во календарска
2014 година.
2. Одлука за формирање на Комисија за стручни стоматолошки
прашања и континуирана стоматолошка едукација.
3. Одлука за избор на членови на членови на Надзорен одбор на Комисија
за стручни стоматолошки прашања и континуирана стоматолошка
едукација.
4. Одлука за одредување на термини за организирање на облици на
континуирана стоматолошка едукација.
5. Одлука за избор на др. Виолета Дирјанска Филипче во соработничко
звање асистент (специјалист) за научната област медицинска
биохемија.
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6. Одлука за избор на др. Соња Тројачанец Пипонска во соработничко
звање асистент (специјалист) за научната област медицинска
биохемија.
7. Одлука за избор на др. Лидија Вељаноска Кириџиска во соработничко
звање асистент (специјалист) за научната област радиологија.
8. Одлука по Барање од асс. Марија Караколевска Илова.
Дневен ред на 102. седница на ННС одржана на 4.11.2013 год.:
1. Донесување Одлука за ангажирање на соработник за предметите од
областа на гинекологијата.
2. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
3. Разгледување и одлучување по Записник доставен од комисија
за одбрана на специјалистички стручен труд за кандидат Василка
Ивановски.
1.
2.
3.
4.
5.

Донесени одлуки на 102. седница:
Одлука ангажирање на др. Андријана Штерјовска Алексовска.
Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука по Барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по Барање од доц. д-р Зоран Ханџиски.
Одлука за закажување на нов датум за одбрана на специјалистичкиот
труд од кандидатката Василка Ивановски.

Дневен ред на 103. седница на ННС одржана на 11.11.2013 год.:
1. 1. Донесување на Одлука за отпочнување на постапка за утврдување
на еден или повеќе кандидати за избор на декан на Факултетот за
медицински науки.
2. 2. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
– Барање за продолжување на рокот за студирање за студентите
Славица Митевска, Билјана Демирџиева, Ангела Клетниковска.
– Барање за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд – Холестеролот во липопротеинските фракции
со голема (HDL) и мала густина (LDL) во функција на атерогениот
ризик кај пациентите со хемодијализа.
– Пријава на тема на специјалистички труд од Слаѓана Арсова.
3. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
4. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
5. Разно.
Донесени одлуки на 103. седница:
1. Одлука за отпочнување на постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за избор на декан на Факултетот за медицински науки.
2. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Славица
Митевска.
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3. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Билјана
Демирџиева.
4. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Ангела
Клетниковска.
5. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
– Холестеролот во липопротеинските фракции со голема (HDL) и
мала густина (LDL) во функција на атерогениот ризик кај пациентите
со хемодијализа на кандидатот Невена Граждани.
6. Одлука за прифаќање на Пријава на тема и ментор на специјалистички
труд од студент Слаѓана Арсова.
7. Поединечни одлуки од студенти на прв циклус студии.
8. Одлука по Барање поднесено од доц. д-р Васо Талески.
9. Одлука по Барање поднесено од асс. Катарина Смилков.
10. Одлука по Барање поднесено од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
11. Одлука по Барање поднесено од проф. д-р Рубин Гулабоски.
12. Одлука по Барање поднесено од доц. д-р Татјана Рушковска.
13. Предлог одлука за одобрување на Барањето од проф. д-р Стипица
Поповски, за вршење дополнителна здравствена дејност во ПЗУ
„Ендомак“ – Скопје.
14. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на ракопис на практикум со наслов „Практикум по
практична настава по неврологија“.
15. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на ракопис на скрипта со наслов „Неврологија“ .
16. Одлука за покривање на трошоци за проф. д-р Милка Здравковска и
проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Дневен ред на 104. седница на ННС одржана на 26.11.2013 год.:
1. Донесување на Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
112 од 5.11.2013 година, за избор на соработник во соработничко
звање асист ент (специјалист) за научната област трансфузиологија.
Донесени одлуки на 104. седница:
1. Одлука за избор на д-р Елена Амбаркова Виларова во соработничко
звање асист ент (специјалист) за научната област трансфузиологија.
–
–
–
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Дневен ред на 105. седница на ННС одржана на 3.12.2013 год.:
Усвојување на Записник од 97-та седница на Наставно – научниот
совет.
Усвојување на Записник од 98-та седница на Наставно – научниот
совет.
Усвојување на Записник од 99-та седница на Наставно – научниот
совет.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

1. Донесување на Одлука за усвојување на годишниот извештај за
работата на в.д. деканот на Факултетот за медицински науки за
периодот од 15.9.2012 година до 15.9.2013 година.
2. Донесување на Одлука за именување на координатори за
акредитацијата на лабораториите на Факултетот за медицински
науки.
3. Донесување на Одлука за избор на асистент (специјалист) за научната
област анестезиологија и реанимација по реферат објавен на ден
15.11.2013 година во Универзитетски билтен со број 113.
4. Донесување на Одлуки за верификување на предлог-одлуката на
Комисијата за селекција на кандидати за Еразмус размена.
5. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
– Барање за продолжување на рокот за студирање по рокот за
студентите Ненад Митров, Драгица Близнаковска.
– Барање за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд - ТИВА (тотална интравенска анестезија)
со пропофол-ремифентанил наспроти балансирана анестезија со
севофлуран-фентанил при хируршки и гинеколошки операции на
кандидат Андроники Бибовска.
– Барање за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд - Рехабилитација кај кифоза и лордоза на
кандидат Дарко Додиќ.
– Барање за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд - Епидурална анестезија и нејзина примена во
третман на постоперативна болка на кандидат Билјана Ѓеоргиевска.
– Донесување на Одлука по Пријава на тема на специјалистички труд
од Маја Јовевска.
– Донесување на Одлука по Пријава на тема на специјалистички труд
од Александра Миладинова.
– Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд и одбрана за кандидат Мартин Антовски .
– Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд и одбрана за кандидат Роска Гркова .
– Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд и одбрана за кандидат Атанасовски Влатко.
– Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд и одбрана за кандидат Јадранка Таневска.
– Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд и одбрана за кандидат Весна Бекчева.
6. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
7. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
8. Донесување Одлука за распишување конкурс за прием на кандидати
за специјализација.
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9. Информација за активирање на катедри на Факултетот за медицински
науки.
10. Донесување на Одлука за покриеност на настава на втор циклус
специјалистички стручни студии.
11. Донесување на Одлука за организирање на стручно - научни
симпозиуми.
12. Разно.
Донесени одлуки на 105. седница:
1. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на в.д.
деканот на Факултетот за медицински науки за периодот од 15.9.2012
година до 15.9.2013 година.
2. Одлука за именување на координатори за акредитацијата на
лабораториите на Факултетот за медицински науки.
3. Одлука за избор на асистент (специјалист) за научната област
анестезиологија и реанимација.
4. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Сања Балџиева.
5. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Габриела Стоевска.
6. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Билјана Додевска.
7. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Дајана Бопковска.
8. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Милкица Јанева.
9. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Тања Јанева.
10. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Даница Захкова.
11. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Наташа Арсова.
12. Одлука за регулирање на студиски престој по програмата - Еразмус
мобилност за студент Герман Аго.
13. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Ненад
Митров .
14. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студент Драгица
Близнаковска.
15. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд - ТИВА (тотална интравенска анестезија)
со пропофол-ремифентанил наспроти балансирана анестезија со
севофлуран-фентанил при хируршки и гинеколошки операции на
кандидат Андроники Бибовска.
16. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд - Рехабилитација кај кифоза и лордоза на
кандидат Дарко Додиќ.
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17. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд - Епидурална анестезија и нејзина примена во
третман на постоперативна болка на кандидат Билјана Ѓеоргиевска.
18. Одлука по Пријава на тема на специјалистички труд од Маја Јовевска.
19. Одлука по Пријава на тема на специјалистички труд од Александра
Миладинова.
20. Одлука за прифаќање на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд и одбрана за кандидат Мартин Антовски.
21. Одлука за прифаќање на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд и одбрана за кандидат Роска Гркова.
22. Одлука за прифаќање на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд и одбрана за кандидат Атанасовски Влатко.
23. Одлука за прифаќање на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд и одбрана за кандидат Јадранка Таневска.
24. Одлука за прифаќање на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд и одбрана за кандидат Весна Бекчева.
25. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
26. Одлука за прифаќање на Барањето од доц. д-р Гордана Панова.
27. Одлука за прифаќање на Барањето од доц. д-р Зоран Ханиски.
28. Одлука за прифаќање на Барањето од проф. д-р Емилија Јаневиќ
Ивановска.
29. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Дентална имплантологија“.
30. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Комуникациски вештини“.
31. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Медицинска етика“.
32. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Нега на болен“.
33. Одлука за не одобрување на Барањето 0405-2/108 од 27.11.2013
година за прикачување на е-библиотека на трудот „Психијатрија“ од
група автори.
34. Предлог - мислење за прифаќање на Барањето бр. 0405-2/113 од
2.12.2013 година од проф. д-р Милка Здравковска.
35. Одлука за усвојување на барањето број 0405-2/110 од 2.12.2013
година, поднесено од главен истражувач на научен проект доц. д-р
Невенка Величкова.
36. Одлука за преземање на преостанати обврски по предметот
Офталмологија со оториноларингологија со нега.
37. Одлука за распишување конкурс за прием на кандидати за
специјализација.
38. Одлука за покриеност на наставата и ангажираноста на наставници
во зимскиот и летниот семестар во учебната 2013/2014 година на
Факултетот за медицински науки на сите акредитирани студиски
програми на втор циклус специјалистички стручни студии.
39. Одлука за организирање на стручно - научни симпозиуми.
40. Одлука за одобрување на превоз.
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Дневен ред на 106. седница на ННС одржана на 10.12.2013 год.:
1. Донесување Одлука за покриеност на наставата во летниот семестар
во учебната 2013/2014 година на Факултетот за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип:
– за наставници во редовен работен однос на ФМН,
– за ангажирање наставници и соработници од други институции,
– за ангажирање на стручњаци од пракса.
2. Донесување одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни студии согласно објавената прелиминарната
ранг листа на кандидати за упис.
3. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус студии во учебната 2014/2015 година на
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“Штип.
4. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус специјалистички стручни студии во
учебната 2014/2015 година на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
5. Донесување Одлука за утврдување кандидати по конкурс објавен на
ден 26.11.2013 година во дневниот весник „Нова Македонија“.
6. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на помлад асситент/асистент (специјалист) за научната област
дерматовенерологија.
7. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на помлад асситент/асистент (специјалист) за научната област
анестезиологија и реанимација.
8. Донесување Одлука за распишување на конкурс:
– наставник во сите звања за научна област гинекологија и акушерство,
– наставник во сите звања за научна област офталмологија,
– наставник во сите звања за научна област микробиологија,
– помлад асистент/асистент во научната област аналитика на лекови.
9. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
10. Разгледување и одлучување по барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
11. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
12. Донесување на Одлука по иницијатива за бр. 0405-2/107 од 20.11.2013
година, за основање на Катедра за психијатрија и клиничка
психологија на Факултетот за медицински науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“- Штип.
13. Разно.
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Донесени одлуки на 106. седница:
1. Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за летен семестар во учебната 2013/2014 година на Факултет
за медицински науки.
2. Одлука за одбивање на пријава за запишување на втор циклус
специјалистички стручни студии на кандидат Билјана Стојанова.
3. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Александар Стојковски;
4. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Петре Талески;
5. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Мерима Идризовиќ;
6. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Кирил Митевски;
7. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Галаба Вереса Димова;
8. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Катерина Горгиевска Велинова;
9. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Игор Бајовски;
10. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Маја Мишиќ;
11. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Павле Апостолоски;
12. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Соња Трајковиќ;
13. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Надица Ристова;
14. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Весна Младеновска;
15. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Силвана Синокаповска;
16. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Јадранка Санева;
17. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Валентина Карафилоска;
18. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Кика Тасева;
19. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Кети Атанасова;
20. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Лимонка Стоименовска;
21. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Сања Митева;
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22. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Марина Димитрова;
23. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Бојана Недељковиќ;
24. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Васка Стојанова;
25. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Љубица Андреева;
26. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Македонка Вуковиќ;
27. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Пале Ѓорѓиева;
28. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Елена Наковска;
29. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Наташа Каневче;
30. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Сибел Демири;
31. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Ристо Жаров;
32. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Тимко Нешовски;
33. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Минола Пауновска;
34. Одлука за запишување на втор циклус специјалистички стручни
студии на кандидат Кристијан Николовски;
35. Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на прв
циклус студии во учебната 2014/2015 година на Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
36. Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на втор
циклус специјалистички стручни студии во учебната 2014/2015
година на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце
Делчев“- Штип;
37. Одлука за утврдување кандидати по конкурс објавен на ден 26.11.2013
година во дневниот весник „Нова Македонија“;
38. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
помлад асситент/асистент (специјалист) за научната област
дерматовенерологија;
39. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на помлад
асситент/асистент (специјалист) за научната област анестезиологија
и реанимација;
40. Донесување Одлуки за распишување на конкурс:
– наставник во сите звања за научна област гинекологија и акушерство,
– наставник во сите звања за научна област офталмологија,
– наставник во сите звања за научна област микробиологија,
– помлад асистент/асистент во научната област аналитика на лекови.
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41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

Поединечни одлуки по барања од студенти на прв циклус студии.
Одлука по Барање од асс. Верица Ивановска.
Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука за давање согласност на проектот под назив „Дентална
морфологија на хумани трајни заби екстерна и интерна анатомија
на корени и коренски канални системи – експериментална студија“,
поднесен од научноистражувачкиот работник проф. д-р Цена Димова.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Броматологија“, од авторите доц.
д-р Весна Костиќ и асс. Катарина Смилков.
Одлука за одобрено Барање поднесено од проф. д-р Ана Миновска,
за вршење дополнителна здравствена дејност во ПЗУ „Етернадент“ –
Скопје.
Одлука за одобрено Барање поднесено од проф. д-р Цена Димова, за
вршење дополнителна здравствена дејност во ПЗУ „Етернадент“ –
Скопје и ПЗУ „Ендомак“ – Скопје.
Одлука за прифаќање на иницијатива за основање на Катедра за
психијатрија и клиничка психологија и во нејзини рамки Психолошка
лабораторија на Факултетот за медицински науки.

Дневен ред на 107. седница на ННС одржана на 16.12.2013 год.:
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на Декан на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс-наставник во сите
звања за наставно - научна област дентална имплантологија.
3. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
4. Разгледување и одлучување по барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
5. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
6. Разно.
Донесени одлуки на 107. седница:
1. Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан
на Факултет за медицински науки.
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на -наставник во сите
звања за наставно - научна област дентална имплантологија.
3. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички
труд, под наслов: „Влијание на кинеска традиционална медицина за
лекување на болки во грбот“ на кандидатот Мики Крстев.
4. Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд на кандидатот Дарко Додиќ под
наслов:„Рехабилитација кај кифоза и лордоза“ и определување на
датум за одбрана.
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5.
6.
7.
8.

–
–
–
–
–

Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука по Барање од доц. д-р Гордана Панова.
Одлука по Барање од асс. Катарина Смилков.
Одлука за измени и дополнувања на Одлука за ангажирање на
соработници и стручњаци од пракса со дел. број 2502-258/129 од
27.12.2012 година.
Дневен ред на 108. седница на ННС одржана на 27.12.2013 год.:
Усвојување на записник од 100-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 101-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 102-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 103-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 104-та седнца на Наставно- научен совет

14. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 114 од 2.12.2013 година, за избор на наставник во насловно звање
доцент/вонреден професор за наставно – научната област клиничка
медицина на Факултетот за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
15. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис „Педијатрија –
одбрани теми“ за студентите по стоматологија од авторот проф. д-р
Елизабета Зисовска;
16. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис „Педијатрија
со нега“ за студентите на стручните студии за физиотерапевти од
авторот проф. д-р Елизабета Зисовска;
17. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис скрипта „Вовед
во фармација“ од авторите доц. д-р Бистра Ангеловска и асс. Верица
Ивановска;
18. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 115 од 10.12.2013 година, за избор на наставник во насловно
звање доцент/вонреден професор за наставно – научната област
детска стоматологија и превентивна стоматологија на Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
19. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 115 од 10.12.2013 година, за избор на наставник во насловно
звање доцент/вонреден професор за наставно – научната област
психопатологија и психотерапија на Факултетот за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
20. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 115 од 10.12.2013 година, за избор на наставник во насловно
звање доцент/вонреден професор за наставно – научната област
ментална хигиена и детска психијатрија на Факултетот за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
21. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
број 115 од 10.12.2013 година, за избор на асистент (специјалист)
за научната област максилофацијална хирургија на Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
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22. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис скрипта
„Комуникациски вештини“ од авторот доц. д-р Гордана Панова;
23. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис скрипта
„Медицинска етика“ од авторот доц. д-р Гордана Панова;
24. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии;
25. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии;
- Донесување одлука за извештајот од комисијата за оценка и одбрана
на специјалистичкиот труд „Холестеролот во липопротеинските
фракции со голема и мала густина во функција на атерогениот ризик
кај пациенти на хемодијализа”;
26. Разгледување и одлучување по барања од вработени;
27. Разно.
Донесени одлуки на 108. седница:
1. Одлука за избор на др. Зху Јихе за наставник во насловно звање доцент
за наставно – научната област клиничка медицина на Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Одлука за прифаќање на објавена рецензија на ракопис „Педијатрија
– одбрани теми“ за студентите по стоматологија од авторот проф. д-р
Елизабета Зисовска;
3. Одлука за прифаќање на објавена рецензија на ракопис „Педијатрија
со нега“ за студентите на стручните студии за физиотерапевти од
авторот проф. д-р Елизабета Зисовска;
4. Одлука за прифаќање на објавена рецензија на ракопис скрипта
„Вовед во фармација“ од авторите доц. д-р Бистра Ангеловска и асс.
Верица Ивановска;
5. Одлука за избор на др. Ана Ангелова Волпони за наставник во насловно
звање доцент за наставно – научната област детска стоматологија и
превентивна стоматологија на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Одлука за избор на др. Кнегиња Рихтер за наставник во насловно звање
вонреден професор за наставно – научната област психопатологија и
психотерапија на Факултетот за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип
7. Одлука за избор на др. Гунтер Никлевски, за наставник во насловно
звање вонреден професор за наставно – научната област ментална
хигиена и детска психијатрија на Факултетот за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
8. Одлука за избор на др. Владимир Милошев за асистент (специјалист)
за научната област максилофацијална хирургија на Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
9. Одлука за прифаќање на рецензија на ракопис скрипта
„Комуникациски вештини“ од авторот доц. д-р Гордана Панова;
10. Одлука за прифаќање на рецензија на ракопис скрипта „Медицинска
етика“ од авторот доц. д-р Гордана Панова;

637

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

11. Одлука за измена и дополнување на Одлука со дел. бр. 2502-246/41 од
11.11.2013 година донесена по Барање на студентот Ердал Али
12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Александар Миновски
13. Одлука по извештајот од комисијата за оценка и одбрана на
специјалистичкиот труд “Холестеролот во липопротеинските
фракции со голема и мала густина во функција на атерогениот ризик
кај пациенти на хемодијализа”
14. Одлука за одобрено Барање за отсуство од доц.д-р Зоран Ханџиски
15. Одлука за одобрено Барање за отсуство од асс. Верица Ивановска
–
–
–
–
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Дневен ред на 109. седница на ННС одржана на 21.01.2014 год.:
Усвојување на записник од 105-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 106-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 107-та седнца на Наставно- научен совет
Усвојување на записник од 108-та седнца на Наставно- научен совет
Донесување Одлука за усогласување на Елаборатот за студиската
програма за Општа Медицина со одредбите од Законот за медицински
студии и континуирано стручно усовршување на лекарите од
Македонија.
Донесување на Одлука за корекции на покриеноста на наставата и
ангажираноста на наставници и соработници во летниот семестар во
учебната 2013/2014 година на Факултетот за медицински науки на
студиските програми на прв циклус студии.
Донесување Одлука за назначување на наставник од Факултетот за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за член
во работно владино тело што ќе подготвува законско решение за
полагање стручен испит на дипломирани оптометристи.
Донесување Одлука за формирање на тричлена Комисија за внесување
на оценката по предметот Офталмологија и Оториноларингологија
со нега во е-индекс на студентот Наталија Спасовска, студент на
стручните студии - Медицински сестри/техничари.
Донесување Одлука за избор на помлад асистент (специјалист)
за научната област/поле офталмологија по објавен реферат во
Универзитетски билтен број 116, објавен на ден 30.12.2013 година.
Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс
објавен на ден 25.12.2013 година.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
микробиологија.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област гинекологија
и акушерство.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
офталмологија.
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10. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
имплантологија.
11. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на помлад асистент/асистент за научната област аналитика на лекови.
12. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
медицинска етика и деонтологија и логопедија.
13. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
14. Донесување Одлука за преземање на заостанати обврски по предмети
каде предметните наставници не се веќе ангажирани за да ги превземат
наставниците кои се ангажирани за истите предмети.
15. Донесување Одлука за покривање на трошоци за проф. д-р Леила
Краиџикова и проф. д-р Иван Топузов.
16. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии.
17. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на специјалистички труд на кандидат Дејан Парцанов.
18. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на специјалистички труд на кандидат Димов Богданчо.
19. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на специјалистички труд на кандидат Викторија Јосевска.
20. Донесување на Одлука по Пријава на тема за специјалистички труд
од кандидат Душко Ѓорѓиоски.
21. Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка и
одбрана на специјалистички труд на кандидат Биљана Ѓоргиевска.
22. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
23. Донесување на Одлука за одобрување на превоз за реализација на
практичен дел од испит по предметот Интерна медицина.
Донесени одлуки на 109. седница:
1. Одлука за усогласување на Елаборатот за студиската програма за
Општа медицина со одредбите од Законот за медицински студии и
континуирано стручно усовршување на лекарите од Македонија.
2. Одлука за корекции на покриеноста на наставата и ангажираноста
на наставници и соработници во летниот семестар во учебната
2013/2014 година на Факултетот за медицински науки на студиските
програми на прв циклус студии.
3. Одлука за назначување на наставници од Факултетот за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за членови во работно
владино тело што ќе подготвува законско решение за полагање
стручен испит на дипломирани оптометристи.
4. Одлука за формирање на тричлена Комисија за внесување на оценката
по предметот Офталмологија и Оториноларингологија со нега во
е-индекс на студентот Наталија Спасовска, студент на стручните
студии - Медицински сестри/техничари.
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5. Одлука за избор на д-р Дејан Шеќеринов за помлад асистент
(специјалист) за научната област/поле офталмологија.
6. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс објавен на
ден 25.12.2013 година.
7. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
микробиологија.
8. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област гинекологија
и акушерство.
9. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област офталмологија.
10. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област имплантологија.
11. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на помлад
асистент/асистент за научната област аналитика на лекови.
12. Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област медицинска
етика и деонтологија и логопедија.
13. Одлука за распишување на конкурс.
14. Одлука за преземање на заостанати обврски по предмети каде
предметните наставници не се веќе ангажирани за да ги превземат
наставниците кои се ангажирани за истите предмети.
15. Одлука за покривање на трошоци за проф. д-р Леила Краиџикова и
проф. д-р Иван Топузов.
16. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус.
17. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд на кандидат Дејан Парцанов.
18. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд на кандидат Димов Богданчо.
19. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд на кандидат Викторија Јосевска.
20. Одлука за усвојување на Извештај од комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд на кандидат Биљана Ѓоргиевска.
21. Одлука по Барање од доц. д-р Татјана Рушковска.
22. Одлука за одобрување на превоз за реализација на практичен дел од
испит по предметот Интерна медицина.
Дневен ред на 110. седница на ННС одржана на 7.2.2014 год.:
- Усвојување на Записник од 109-та седница на Наставно-научен совет
1. Донесување на одлука за формирање на комисии за предметите за
кои во летниот семестар 2013/2014 година ќе се ангажираат експерти
од пракса .
– Фармакологија со токсикологија 2
– Клиничка фармакологија
– Семејна медицина
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Семејна медицина
Онкологија со нега
Анестезија и реанимација
Ургентна медицина со анестезиологија и реанимација
Основи на трансфузиологија
Дентална имплантологија
Стоматолошка керамика
Клиничка фиксна протетика 1
Имплантологија
Клиничка мобилна протетика (тотална протеза)
Мобилна протетика-тотална протеза 1
Мобилна протетика-парцијана протеза 1

2. Донесување на одлука за избор на членови во одборот за соработка
и доверба со јавноста од Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
3. Донесување на одлука за усвојување Правилник за дополнување на
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултет за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
4. 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;
5. Донесување на одлука за ангажман на наставници од Универзитет
„Гоце Делчев“, проф. д-р Нако Ташков и доц. д-р Зоран Здравев;
6. Донесување на одлука за утврдување на составот на Наставно –
научен совет на Факултетот за медицински науки за летен семестар
во учебната 2013/2014 година;
7. Донесување на одлука за ангажирање на стручњак од пракса Тамара
Страторска;
8. Донесување на одлука за ангажирање на асс. Андријана Штерјовска
Алексовска;
9. Одлука за ангажираност на стручњаци од пракса вработени во
Клиничка болница – Штип и тоа д-р Татјана Бајрактарова Прошева,
д-р Верица Стојменова, д-р Бранкица Вујановиќ Серафимов и д-р
Стаменка Јанкулова;
10. Одлука за дополнување на Одлука со деловоден број 2502-275/86 од
10.12.2013 година за ангажирање на соработници и стручњаци од
пракса;
11. Донесување Одлука за утврдување на потребата од ангажирање на
волонтери за летниот семестар 2013/2014 година;
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12. Донесување Одлука за усвојување на листа на предмети за кои
настава ќе се одржува на англиски јазик, за странски студенти кои
ќе дојдат на ФМН во рамките на програмата - Еразмус мобилност за
студенти;
13. Донесување одлуки за регулирање на студиски престој по програматаЕразмус мобилност за студенти;
14. Донесување Одлука за склучување на договори со стоматолошки
ординации за реализација на вежбите по стоматологија и тоа:
- д-р Тања Николова – за 8 часа
- д-р Антонио Панов – 28 часа
- д-р Благоја Шаклев – 28 часа
- д-р Владо Јорданов – 12 часа
- д-р Никола Џидров – 14 часа
- д-р Димитар Николов 20 часа
- Етерна - дент – 16 часа
15. Донесување Одлука за склучување Анекс на договорот со Дентолаб
– Штип.
16. Донесување Одлука за склучување на договор со Промедика –
заботехничка лабораторија – Скопје, и Ендомак- Заботехничка
лабораторија – Струмица за изведување на специјалистички стаж –
втор семестар од специјалистички студии (практична настава на втор
циклус на студии) за пет студенти.
17. Донесување Одлука за организирање превоз на релација ШтипСкопје- Штип за 20 студенти од стоматологија и 2 лаборанти за секој
понеделник и петок до ординација Етерна дент.
18. Донесување Одлука за обезбедување на мултимедијалниот центар
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за одржување на Научен
симпозиум на ден 29.3.2014 година.
19. Донесување Одлука за обезбедување превоз на предавачите од
Скопје- Штип – Скопје за 7+2 наставници и за останатите професори
кои ќе се пријават за учество на Научниот симпозиум.
20. Донесување Одлука за утврдување на износот на хонорарот на
предавачите за Научниот симпозиум.
21. Донесување Одлука за утврдување на висина на партиципација
за експо - штандови на фирмите со стоматолошки материјали и
инструменти
22. Донесување Одлука за известување за Научниот симпозиум како
информација на веб-страната на УГД.
23. Донесување Одлука за подготовка и изработка на печатен
материјал, сертификати за посетители и репрезентативен материјал
(легитимација, тефтер, пенкало и папка).
24. Донесување Одлука за покривање на трошоци за кафе пауза и ручек
за предавачите и почесни гости
25. Донесување Одлука за висина на котизација на слушачите од 1300
денари.
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26. Донесување Одлука за преземање на заостанати обврски по предмети
каде што предметните наставници не се веќе ангажирани за да ги
преземат наставниците кои се ангажирани за истите предмети.
27. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии
28. Донесување на одлука по пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Борис Георгиевски
„ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИ ВО СПОРТОТ“.
29. Донесување Одлука по пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Самедин Шемоски
„АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНАТА МЕДИЦИНА ВО ПРЕВЕНЦИЈА
НА НАРКОМАНИЈАТА“.
30. Донесување Одлука по пријава на тема за изработка на специјалистички
стручен труд од кандидат Душко Ѓорѓиоски „ФРЕКВЕНЦИЈА НА
КРВНИ ГРУПИ И УПОТРЕБА НА КРВ И КРВНИ ПРОДУКТИ ВО
ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ПЕРИОДОТ 2009-2013 ГОДИНА“.
31. Донесување Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд – ТИВА СО ПРОПОФОЛ-РЕМИФЕНТАНИЛ
НАСПРОТИ БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЈА СО СЕВОФЛУРАНФЕНТАНИЛ ПРИ ХИРУРШКИ И ГИНЕКОЛОШКИ ОПЕРАЦИИ
од кандидат Андроники Бибоска.
32. Донесување Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд „Кинезитерапија и рехабилитација на пациенти
со повреди на рамениот појас“, од кандидат Богданчо Димов.
33. Донесување Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд под наслов: „Физикална терапија и
рехабилитација кај лица со мозочен удар“ од кандидат Викторија
Јосевска.
34. Донесување Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд под наслов: „Рехабилитација на лигаментарните
повреди на колено“ од кандидат Дејан Парцанов.
35. Донесување Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка
на специјалистички труд Мики Крстев под наслов: „Влијание на
кинеската традиционална медицина за лекување на болки во грбот“
од кандидат Мики Крстев.
36. Разгледување и одлучување по Барања од вработени.
Донесени одлуки на 110. седница:
1. Одлука за формирање на комисии за предметите за кои во летниот
семестар 2013/2014 година ќе се ангажраат експерти од пракса.
2. Одлука за избор на членови во одборот за соработка и доверба со
јавноста од Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, проф. д-р Ѓорги Шуманов и проф. д-р Ленче
Милошева.
3. Одлука за усвојување Правилник за дополнување на Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Факултет за медицински науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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4. 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 .
5. Одлука за ангажман на проф. д-р Нако Ташков.
6. Одлука за ангажман на доц. д-р Зоран Здравев.
7. Одлука за утврдување на составот на Наставно – научен совет на
Факултетот за медицински науки за летен семестар во учебната
2013/2014 година.
8. Одлука за ангажирање на стручњак од пракса Тамара Страторска.
9. Одлука за ангажирање на асс. Андријана Штерјовска Алексовска.
10. Одлука за ангажираност на стручњаци од пракса вработени во
Клиничка болница – Штип и тоа д-р Татјана Бајрактарова Прошева,
д-р Верица Стоименова, д-р Бранкица Вујановиќ Серафимов и д-р
Стаменка Јанкулова.
11. Одлука за дополнување на Одлука со деловоден број 2502-275/86 од
10.12.2013 година за ангажирање на соработници и стручњаци од
пракса.
12. Одлука за утврдување на потребата од ангажирање на волонтери за
летниот семестар 2013/2014 година.
13. Одлука за усвојување на листа на предмети за кои настава ќе се
одржува на англиски јазик, за странски студенти кои ќе дојдат на
ФМН во рамките на програмата - Еразмус мобилност за студенти.
14. Одлуки за регулирање на студиски престој по програмата-Еразмус
мобилност за студенти.
15. Одлука за склучување на договори со стоматолошки ординации за
реализација на вежбите по стоматологија и тоа:
- д-р Тања Николова – за 8 часа
- д-р Антонио Панов – 28 часа
- д-р Благоја Шаклев – 28 часа
- д-р Владо Јорданов – 12 часа
- д-р Џидров Никола – 14 часа
- д-р Димитар Николов 20 часа
- Етерна - Дент – 16 часа
16. Одлука за склучување Анекс на договорот со Дентолаб – Штип.
17. Одлука за склучување на договор со Промедика – заботехничка
лабораторија – Скопје, и Ендомак - Заботехничка лабораторија –
Струмица за изведување на специјалистички стаж – втор семестар
од специјалистички студии (практична настава на втор циклус на
студии) за пет студенти.
18. Одлука за организирање превоз на релација Штип- Скопје- Штип за
20 студенти од стоматологија и 2 лаборанти за секој понеделник и
петок до ординација Етерна дент.
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19. Одлука за обезбедување на мултимедијалниот центар на Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип за одржување на Научен симпозиум на ден
29.3.2014 година.
20. Одлука за обезбедување превоз на предавачите од Скопје- Штип
– Скопје за 7+2 наставници и за останатите професори кои ќе се
пријават за учество на Научниот симпозиум.
21. Одлука за утврдување на износот на хонорарот на предавачите за
Научниот симпозиум.
22. Одлука за утврдување на висина на партиципација за експо - штандови
на фирмите со стоматолошки материјали и инструменти.
23. Одлука за известување за Научниот симпозиум како информација на
веб страната на УГД.
24. Одлука за подготовка и изработка на печатен материјал, сертификати
за посетители и репрезентативен материјал (легитимација, тефтер,
пенкало и папка).
25. Одлука за покривање на трошоци за кафе пауза и ручек за предавачите
и почесни гости.
26. Одлука за висина на котизација на слушачите од 1.300 денари.
27. Одлука за преземање на заостанати обврски по предмети каде
предметните наставници не се веќе ангажирани за да ги преземат
наставниците кои се ангажирани за истите предмети.
28. Поединечни одлуки по барања од студенти на прв циклус студии.
29. Одлука за усвојување на пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Борис Георгиевски
„ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИ ВО СПОРТОТ“.
30. Одлука за усвојување на пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Самедин Шемоски
„АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНАТА МЕДИЦИНА ВО ПРЕВЕНЦИЈА
НА НАРКОМАНИЈАТА“.
31. Одлука за усвојување на пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Душко Ѓорѓиоски
„ФРЕКВЕНЦИЈА НА КРВНИ ГРУПИ И УПОТРЕБА НА КРВ И
КРВНИ ПРОДУКТИ ВО ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ПЕРИОДОТ
2009-2013 ГОДИНА“.
32. Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на специјалистички
труд – ТИВА СО ПРОПОФОЛ-РЕМИФЕНТАНИЛ НАСПРОТИ
БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЈА СО СЕВОФЛУРАН-ФЕНТАНИЛ
ПРИ ХИРУРШКИ И ГИНЕКОЛОШКИ ОПЕРАЦИИ од кандидат
Андроники Бибоска.
33. Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на специјалистички
труд „Кинезитерапија и рехабилитација на пациенти со повреди на
рамениот појас“, од кандидат Богданчо Димов.
34. Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на специјалистички
труд под наслов: „Физикална терапија и рехабилитација кај лица со
мозочен удар“ од кандидат Викторија Јосевска.
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35. Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на специјалистички
труд под наслов: „Рехабилитација на лигаментарните повреди на
колено“ од кандидат Дејан Парцанов.
36. Одлука по доставен Извештај од комисија за оценка на специјалистички
труд Миќи Крстев под наслов: „Влијание на кинеската традиционална
медицина за лекување на болки во грбот“ од кандидат Мики Крстев.
37. Предлог одлука се одобри Барањето со дел. број 0405-2/2 од 5.2.2014
година поднесено од проф. д-р Ивона Ковачевска, за вршење
дополнителна здравствена дејност во ПЗУ „Д-р Зоран Трифуновски“
– Скопје.
38. Одлука за усвојување на Барањето број 0405-2/6 од 5.2.2014 година,
поднесено од раководителот на проектот „Small molecule screen to
identify inhibitors of DUX4-mediated toxicity, therapeutic approach
for FSHD“ Grand FSHS – 82010-01 од FSH Society, проф. д-р Дарко
Бошнаковски, за вклучување на мр. Милена Волчева како надворешен
соработник во цитираниот проект.
39. Одлука за усвојување на Барањето број 0405-2/12 од 7.2.2014
година, поднесено од носителот на научниот проект доц. д-р Зденка
Стојановска. Се даде согласност на проектот под назив „Испитување
на факторите кои влијаат врз проценката на концентрацијата и
дозата од радон во училиштата“, поднесен од научноистражувачкиот
работник доц. д-р Зденка Стојановска.
40. Одлука за избор на член од Факултетот за медицински науки во
Одборот за континуирано стоматолошко усовршување на МСД и
сите здруженија при МСД.
41. Одлука за одобрен превоз на релација Штип-Скопје-Штип за потребите
за реализација на практичен дел по предметот Претклиничка
пародонтологија и Орална медицина и патологија 2 (секој петок), осми
семестар на студиска програма по стоматологија, Пародонтологија
2, десети семестар на студиска програма по стоматологија, (секој
понеделник) во стоматолошка ординација „Етернадент“ во Скопје.
42. Одлука за покривање на трошоците за авионски билет за проф. д-р
Кнегиња Рихтер.
43. Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Дневен ред на 111. седница на ННС одржана на 3.3.2014 год.:
- Усвојување на Записник од 110-та седница на Наставно-научен совет
1. Донесување на одлука за избор на еден наставник во сите звања
за наставно – научната област логопедија по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 118 од 14.2.2014 година.
2. Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис за практикум
„Микробиологија со паразитологија“ од авторите доц. д-р Васо
Талески, асс. Марија Димитровска и асс. Марина Данилова
3. Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис за скрипта
„Микробиологија со паразитологија“ од авторот доц. д-р Васо
Талески
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4. Донесување на одлука за ангажирање за менторска настава на проф.
д-р Светлана Станковиќ за предметот Основи на хематологија и
трансфузиологија за СП медицински сестри/техничари 2011/2012
5. Донесување на одлука за ангажирање за менторска настава на проф.
д-р Весна Гривчева Пановска за предметот Дерматовенерологија со
нега на СП медицински сестри/техничари 2011/2012
6. Донесување на Одлука за ангажман на асс. (специјалист) Билјана
Лазарова за потребите на студентите од студиска програма по
фармација десети семестар (реализација на семинари)
7. Донесување на Одлука за ангажман на стручњак од пракса д-р
Слободан Рогач за реализација на вежби по предметот Патолошка
анатомија 2, општа медицина, 6ти семестар
8. Донесување на одлука за измена на Правлникот за внатрешните односи
и работењето на Факултет за медицински науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип
9. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии
10. Донесување на одлука по пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Љупка Рунтева
„ПРИМЕНА НА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ
ПАЦИЕНТИ ПО ПРЕЛЕЖАН МОЗОЧЕН УДАР ВО ОПШТИНА
ШТИП ВО ПЕРИОДОТ 2010-2012 ГОДИНА“
11. Донесување на одлука по пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Гордана Петрова
„АКУПРЕСУРАТА КАКО АЛТЕРНАТИВЕН НАЧИН ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСКУС ХЕРНИЈА“
12. Донесување на одлука за формирање на комисија за оценка на
специјалистички стручен труд од труд од кандидат Фросина
Петровска
13. Донесување на одлука за формирање на комисија за оценка на
специјалистички стручен труд Дијагноза на диабетес мелитус Тип 2
кај обезни пациенти, од кандидат Влатко Николовски
14. Разгледување и одлучување по Барања од вработени
Донесени Одлуки на 111 седница:
1. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно –
научната област логопедија по објавен реферат во Универзитетски
билтен со број 118 од 14.02.2014 година
2. Одлука по објавена рецензија на ракопис за практикум
„Микробиологија со паразитологија“ од авторите доц. д-р Васо
Талески, асс. Марија Димитровска и асс. Марина Данилова
3. Одлука по објавена рецензија на ракопис за скрипта „Микробиологија
со паразитологија“ од авторот доц. д-р Васо Талески
4. Одлука за ангажирање за менторска настава на проф. д-р Светлана
Станковиќ за предметот Основи на хематологија и трансфузиологија
за СП медицински сестри/техничари 2011/2012
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5. Одлука за ангажирање за менторска настава на проф. д-р Весна
Гривчева Пановска за предметот Дерматовенерологија со нега на СП
медицински сестри/техничари 2011/2012
6. Одлука за ангажман на асс. (специјалист) Билјана Лазарова за
потребите на студентите од студиска програма по фармација десети
семестар (реализација на семинари)
7. Одлука за ангажман на стручњак од пракса д-р Слободан Рогач за
реализација на вежби по предметот Патолошка анатомија 2, општа
медицина, 6ти семестар
8. Одлука за измена на Правлникот за внатрешните односи и работењето
на Факултет за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип
9. Поединечни одлуки по Барања од студенти на прв циклус студии
10. Одлука за прифаќање на Пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Љупка Рунтева
„ПРИМЕНА НА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ
ПАЦИЕНТИ ПО ПРЕЛЕЖАН МОЗОЧЕН УДАР ВО ОПШТИНА
ШТИП ВО ПЕРИОДОТ 2010-2012 ГОДИНА“
11. Одлука за прифаќање на Пријава на тема за изработка на
специјалистички стручен труд од кандидат Гордана Петрова
„АКУПРЕСУРАТА КАКО АЛТЕРНАТИВЕН НАЧИН ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА ДИСКУС ХЕРНИЈА“
12. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички
стручен труд од труд од кандидат Фросина Петровска
13. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички
стручен труд Дијагноза на диабетес мелитус Тип 2 кај обезни
пациенти, од кандидат Влатко Николовски
14. Одлука по барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска
15. Одлука по барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски
16. Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
17. Одлука по барање од виш пред. М-р Ленче Николовска
18. Одлука по барање од асс. Тоше Крстев
19. Одлука по барање од проф. д-р Милка Здравковска
20. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Одбрани поглавја од интерна
медицина“, од авторите доц. д-р Марија Вавлукис, асс. Валентина
Велкоска Накова, асс. Анѓела Дебрешлиоска и асс. Гордана Камчева
21. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Фармакологија 1“, од авторите доц.
д-р Трајан Балканов и асс. Марија Дарковска- Серафимовска
22. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Фармаколошка терапија на болка“,
од авторите доц. д-р Трајан Балканов и доц. д-р Бистра Ангеловска
23. Одлука за одобрен превоз за учество на 21-ви Интернационален
стоматолошки студентски конгрес, кој ќе се одржи во Охрид, во
периодот од 9ти до 11ти мај 2014 година, за 26 лица, наставници,
соработници и студенти.
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24. Одлуки за одобрен превоз за реализација на професионална пракса за
студентите од студиска програма по фармација, десети семестар
25. Одлука по Барање со дел. број 0405-2/14 од 27.02.2014 година
поднесено од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска, за исплата на средства од
научен проект „Употреба на антисептици и средства за дезинфекција
во здравствените институции во Република Македонија во период од
пет години“ за печатење на научен труд во интернационално списание
Journal of Pharmacy and Pharmacology, USA.
26. Предлог одлука по Барање со дел. број 0405-2/26 од 03.03.2014
година поднесено од асс. Киро Папакоча, за вршење дополнителна
здравствена дејност во ПЗУ Стоматолошка ординација „Дент Естет“
– Штип, со десет часа неделно.
27. Предлог одлука по Барање со дел. број 0405-2/13 од 27.02.2014 година
поднесено од асс. Марија Дарковска-Серафимовска, за вршење
дополнителна здравствена дејност во ТГС – Технички гасови А.Д.
Скопје со десет часа неделно.
28. Предлог одлука за доделување на Признание на MD Severin B.
Palydowycz и Silvana Palydowycz од САД, поради ангажманот и
активностите за афирмација на Универзитетот Гоце Делчев Штип.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Дневен ред на 112 седница на ННС одржана на 24.03.2014 год.:
Усвојување на записник од 111-та седнца на Наставно- научен совет
Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис за практикум
„Практикум по практична настава по неврологија” од доц. д-р Анита
Арсовска, проф. д-р Стипица Поповски, м-р д-р Зоран Арсовски, асс.
д-р Елена Симеоновска-Јовева, д-р Емилија Горѓиева, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис „Скрипта
по неврологија” од доц. д-р Анита Арсовска, проф. д-р Стипица
Поповски, м-р д-р Зоран Арсовски, асс. д-р Елена СимеоновскаЈовева, д-р Емилија Горѓиева, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис „Дентална
имплантологија - практикум“ од проф. д-р Цена Димова, асс. д-р
Киро Папакоча и асс. д-р Катерина Златановска на Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис „Дентална
имплантологија - скрипта“ од проф. д-р Цена Димова, асс. д-р Киро
Папакоча и асс. д-р Катерина Златановска на Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии
Донесување на одлука по Пријава на тема за специјалистички
труд - ПЕРИНАТАЛНА ГРИЖА И НЕГА НА РОДИЛКИТЕ
НА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКО ОДДЕЛЕНИЕ – ВЕЛЕС
ВО ПЕРИОДОТ ОД 2008 ДО 2012 ГОДИНА, од кандидат Весна
Лазаровска
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7. Донесување на одлука по барање за формирање на комисија за оценка
на специјалистички труд на кандидат Емилија Котеска
8. Донесување на одлука по доставен Извештај од специјалистички
стручен труд на кандидат Влатко Николовски
9. Разгледување и одлучување по Барања од вработени.
Донесени Одлуки на 112 седница:
1. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис за практикум
„Практикум по практична настава по неврологија” од доц. д-р Анита
Арсовска, проф. д-р Стипица Поповски, м-р д-р Зоран Арсовски, асс.
д-р Елена Симеоновска-Јовева, д-р Емилија Горѓиева, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
2. Одлука за усвојување на одлука по објавена рецензија на ракопис
„Скрипта по неврологија” од доц. д-р Анита Арсовска, проф.
д-р Стипица Поповски, м-р д-р Зоран Арсовски, асс. д-р Елена
Симеоновска-Јовева, д-р Емилија Горѓиева, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
3. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис „Дентална
имплантологија - практикум“ од проф. д-р Цена Димова, асс. д-р
Киро Папакоча и асс. д-р Катерина Златановска на Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
4. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис „Дентална
имплантологија - скрипта“ од проф. д-р Цена Димова, асс. д-р Киро
Папакоча и асс. д-р Катерина Златановска на Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
5. Одлука за прифаќање на Пријава на тема за специјалистички
труд - ПЕРИНАТАЛНА ГРИЖА И НЕГА НА РОДИЛКИТЕ
НА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКО ОДДЕЛЕНИЕ – ВЕЛЕС
ВО ПЕРИОДОТ ОД 2008 ДО 2012 ГОДИНА, од кандидат Весна
Лазаровска
6. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Емилија Котеска
7. Одлука за усвојување на доставен Извештај од специјалистички
стручен труд на кандидат Влатко Николовски
8. Поединечни Одлуки по Барања од студенти на прв циклус студии
9. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски
10. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
11. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Ана Миновска
12. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Васо Талески
13. Одлука за одобрено барање од асс. Верица Ивановска
14. Одлука за одобрено барање од асс. Катарина Смилков
15. Одлука за одобрено барање од асс. Даринка Горѓиева Ацкова
16. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Данче Василева
17. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Зоран Ханџиски
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18. Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на практикумот со наслов „Нега на болен – практикум
за вежби“, од авторите проф. д-р Гордана Панова и асс. Валентина
Велкоска Накова
19. Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на практикумот со наслов „Практикум по фармакологија
1“, од авторите асс. Марија Дарковска Серафимовска и доц. д-р
Трајан Балканов
Дневен ред на 113 седница на ННС одржана на 01.04.2014 год.:
1. Донесување на одлука за исправка на техничка грешка во студиската
програма по Општа медицина 2008/09 во бројот на кредити кај
предметите од 11-ти и 12- ти семестар.
Донесени Одлуки на 113 седница:
1. Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма по
Општа медицина 2008/09 во бројот на кредити кај предметите од 11ти и 12- ти семестар.
Дневен ред на 114 седница на ННС одржана на 07.04.2014 год.:
- Усвојување на Записник од 112-та седница на Наставно-научен совет
- Усвојување на Записник од 113-та седница на Наставно-научен совет
1. Донесување на одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 120 од 17.03.2014 година, за избор на помлад асистент/
асистент за научната област Аналитика на лекови
2. Донесување на одлука за ангажирање на лекар специјалист од
Клиничка болница во Штип за изведување на вежби по предметот
Дерматовенерологија со нега, на студиската програма за медицински
сестри/техничари 2011/2012 година, со фонд на часови 2+2+1
3. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии
4. Донесување на одлука по барање за формирање на комисија за оценка
на специјалистички труд на кандидат Анета Анчева
5. Донесување на одлука по доставен Извештај од специјалистички
стручен труд на кандидат Фросина Петровска
6. Разгледување и одлучување по Барања од вработени.
Донесени Одлуки на 114 седница:
1. Одлука за избор на Софија Петковска, во соработничко звање помлад
асистент за научната област Аналитика на лекови на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
2. Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса др. Стојка Василева
и др. Јулијана Милева Максимовиќ, за изведување на вежби по
предметот Дерматовенерологија со нега, на студиската програма за
медицински сестри/техничари 2011/2012 година.
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3. Поединечни одлуки по Барања од студенти на прв циклус студии.
4. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички
труд, под наслов: „Постурален статус кај ученици од прво до осмо
одделение во општина Штип во период од 2011 до 2012 година“ на
кандидатот Анета Анчева.
5. Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за трудот.
„WUNDERLYCH SINDROM – ехонографски и КТ карактеристики,
приказ на случај, улога на медицинската сестра на подготовка,
третман, нега на пациент и негово лекување“.
6. Одлука за прифаќање на тема за специјалистички труд од кандидат
Ивана Темелкова.
7. Одлука за ангажирање на помл. асс Светлана Поповска.
8. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
9. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Цена Димова.
10. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Васо Талески.
11. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Невенка Величкова.
12. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Невенка Величкова.
13. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Цена Димова.
14. Одлука за одобрено барање од асс. Елена Симеоновска Јовева.
15. Одлука за одобрено барање од асс. Киро Папакоча.
16. Одлука за одобрено барање од асс. Марија Караколевска – Илова.
17. Одлука за обезбедување на Мултимедијалниот центар за реализација
на научна работилница „ScienceMIX“ на ден 23.9.2014 година,
вторник.
Дневен ред на 115. седница на ННС одржана на 24.4.2014 год.:
- Усвојување на Записник од 114-та седница на Наставно-научен совет
1. Донесување на одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 121 од 1.4.2014 година, за избор на наставник во сите звања за
наставно - научната област Гинекологија и акушерство.
2. Донесување на одлука по објавена рецензија во Универзитетски
билтен со број 121 од 1.4.2014 година на ракопис „Броматологија“ од
авторите доц. д-р Весна Костиќ и асс. м-р Катарина Смилков.
3. Донесување на 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 на одлука за распишување на конкурс.
5. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии
6. Разгледување и одлучување по доставена Пријава на тема на
специјалистички труд од кандидат Живка Михајлоска – АНЕСТЕЗИЈА
КАЈ ПАЦИЕНТИ ПРИ КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА.
7. Донесување на одлука по доставен Извештај од комисијата за оцена
на специјалистички труд на кандидат Емилија Котеска.
8. Донесување на Одлука по Барање за формирање комисија за оценка
и одбрана на специјалистичкиот труд на Валентина Ивановска.
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9. Донесување на Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и
одбрана на специјалистичкиот труд на кандидат Викторија Цацкова.
10. Донесување на Одлука по Барање од Лидија Милковска за формирање
комисија за полагање на испит по предметот Ендокринологија.
11. Донесување на Одлука по Барање за издавање на студиска програма
од Лидија Милковска.
12. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки на 115. седница:
1. Одлука за избор на др. Зоранчо Петановски, во звање доцент за
наставно - научната област гинекологија и акушерство.
2. Одлука за усвојување на рецензија во Универзитетски билтен со број
121 од 1.4.2014 година на ракопис „Броматологија“ од авторите доц.
д-р Весна Костиќ и асс. м-р Катарина Смилков.
3. 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. Одлука за распишување на конкурс.
5. Поединечни одкуки за студенти од прв циклус студии.
6. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот кандидатот Живка Михајлоска под наслов:
„Анестезија кај пациенти при кохлеарна имплантација“.
7. Одлука за усвојување на извештај на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Емилија Котеска
под наслов: „Интрахоспитални инфекции во ЈЗУ „Општа болница
Струмица“ во период од 2005-2011 година“.
8. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Промена на некои параметри во масниот метаболизам
кај алкохоличари во општина Струга“ на кандидатот Валентина
Иваноска.
9. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Определување на тешки метали: олово, кадмиум и цинк
во серум со ICS-MS метода “ на кандидатот Викторија Цацкова.
10. Одлука за формирање на комисијата за полагање на предметот
Ендокринологија за студент на втор циклус студии Лидија Милковска.
11. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
12. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
13. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Татјана Рушковска.
14. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
15. Одлука за одобрено барање од асс. Мишко Милев.
16. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Софија Петковска.
17. Одлука за одлука за измени на Одлука со деловоден број 2502-275/73
од 10.12.2013 година за ангажирање на наставник проф. д-р Кнегиња
Рихтер, со тоа што ќе се ангажира и проф. д-р Гинтер Никлевски.
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Дневен ред на 116. седница на ННС одржана на 6.5.2014 год.:
- Усвојување на Записник од 115-та седница на Наставно-научен совет
1. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 122 од 15.4.2014 година, за избор на наставник во сите звања
за наставно - научната област офталмологија.
2. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 122 од 15.4.2014 година, за избор на наставник во сите звања
за наставно - научната област имплантологија.
3. Известување за ангажирање на визитинг професори за учебните
2014/2015 и 2015/2016 година.
– Ангажман на проф. д-р Маркус Хот од Факултетот за медицински
науки при Универзитетот Сајланд, Германија од подрачје биофизика.
– Ангажман на проф. д-р Филип Елсинга од Институтот за нуклеарна
медицина, Гронинген од подрачјето за хемија и радиофармација.
– Ангажман на проф. д-р Стефано Фанти – Болоња, Италија, од
подрачје нуклеарна медицина.
– Ангажман на проф. д-р Адриано Дуати од Лабораторијата за нуклеарна
медицина при Институтот за радиолошки науки, Ферара, Италија, од
подрачје неорганска хемија и радиохемија (радиофармација).
–	  Ангажман на проф. д-р Ремо Герини, Институт за фармацевтски
науки при Универзитетот во Ферара, Италија, од подрачје органска
хемија.
4. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
5. Донесување на одлука по доставен извештај од комисија за оценка на
специјалистички стручен труд од кандидат Анета Анчева
6. Донесување на одлука по доставена Пријава на тема на специјалистички
труд на кандидат Невенка Граждани – ЗАСТАПЕНОСТ НА
АНЕМИИТЕ ВО ШТИП И ОКОЛНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО
ПЕРИОД 2009 ДО 2013 ГОДИНА
7. Донесување на одлука по доставена Пријава на тема на специјалистички
труд на Јане Маноилов – ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДИШЕН ПАТ
ВО ТЕКОТ НА ОПШТА АНЕСТЕЗИЈА – РЕТРОСПЕКТИВНА
СТУДИЈА НА МАТЕРИЈАЛОТ од ГОБ 8-ми септември, Скопје
8. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
- Барање за формирање на Рецензентска комисија за оценка на скрипта
под наслов „Физикална медицина и рехабилитација 1 и 2 (општ и
специјален дел)“.
- Резервација на хотел за проф. д-р. Лејла Крајџикова и проф. д-р Иван
Топузов, за периодот од 16 - 20 мај.
Донесени одлуки на 116. седница:
1. Одлука за избор на д-р Весна Марковска – Челева, во звање доцент за
наставно - научната област офталмологија на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип

654

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

2. Одлука за избор на д-р Киро Папакоча, во звање доцент за наставно
- научната област имплантологија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
3. Поединечни одкуки за студенти од прв циклус студии.
4. Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка на
специјалистички стручен труд од кандидат Анета Анчева под наслов:
„Постурален статус кај ученици од прво до осмо одделение во
општина Штип во период од 2011 до 2012 година“ и утврдување датум
за одбрана.
5. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот кандидатот Невена Граждани под наслов:
„Застапеност на анемиите во Штип и околните населени места во
период од 2009 до 2013 година“.
6. Одлука за усвојување на извештај на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Јане Маноилов под
наслов: под наслов: „Обезбедување на дишен пат во текот на општа
анестезија – ретроспективна студија на материјалот од Градска општа
болница „8 септември“, Скопје.
7. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
8. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.
9. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Зденка Стојановска.
10. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Зденка Стојановска.
11. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Киро Папакоча.
12. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Светлана Јовевска.
13. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Викторија Максимова.
14. Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување за проф.
д-р Гинтер Никлевски.
15. Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување за проф.
д-р Леила Краиџикова и проф. д-р Иван Топузов
Дневен ред на 117. седница на ННС одржана на 19.5.2014 год.:
1. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 123 од 30.4.2014 година, за избор на наставник во сите звања
за наставно - научната област микробиологија.
2. Донесување Одлука за утврдување на покриеноста на наставата и
ангажирање на наставен и соработнички кадар за зимски и летен
семестар во учебната 2014/2015 година.
3. Донесување Одлука за ангажирање на наставнички кадар,
соработнички кадар и стручњаци од пракса за зимски и летен
семестар во учебната 2014/2015 година.
4. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
5. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии.
6. Разгледување и одлучување по Барања од вработени.
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Донесени одлуки на 117. седница:
1. Одлука за избор на д-р Васо Талески во звање вонреден професор
за наставно - научната област микробиологија на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
2. Одлука за утврдување на покриеноста на наставата и ангажирање
на наставен и соработнички кадар за зимски и летен семестар во
учебната 2014/2015 година.
3. Одлука за ангажирање на наставен кадар, соработнички кадар
и стручњаци од пракса за зимски и летен семестар во учебната
2014/2015 година.
4. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научна област токсикологија.
5. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
6. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Ана Миновска.
7. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Васо Талески.
8. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Вело Марковски.
9. Одлука за одобрено барање од асс. м-р Верица Ивановска.
10. Одлука за одобрено барање од асс. Гордана Камчева.
11. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Киро Папакоча.
12. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Цена Димова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
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Дневен ред на 118. седница на ННС одржана на 2.6.2014 год.:
Усвојување на Записник од 116-та седница на Наставно – научен
совет
Усвојување на Записник од 117-та седница на Наставно – научен
совет
Донесување на Одлука за усвојување на Елаборатите за акредитација
на сите студиски програми од втор циклус -специјалистички стручни
студии
Донесување на Одлуки по доставени иницијативи за ангажирање на
визитинг професори.
Донесување на Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракопис
„Нега на болен” - практикум од проф. д-р Гордана Панова и асс. д-р
Валентина Велкоска-Накова.
Донесување на Одлука за обезбедување на превоз на делегација од
Универзитетот Ченг Ду во периодот од 24 до 27 јуни (обезбедување
на мини-комбе од страна на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип).
Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии
Разгледување и одлучување по барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
Донесување Одлука по доставен Извештај од комисијата за оценка на
трудот на кандидат Викторија Цацкова.
Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и
одбрана на трудот на кандидат Марија Наумовска.
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-

Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и
одбрана на трудот на кандидат Дафина Ристова.
- Донесување Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и
одбрана на трудот на кандидат Благица Јаневска.
7. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки на 118. седница:
1. Одлука за усвојување на Елаборати за акредитација на сите студиски
програми од втор циклус -специјалистички стручни студии Одлуки по
доставени иницијативи за ангажирање на визитинг професори, проф.
д-р Форна Норина Консуела, проф. д-р Васка Вандевска – Радуновиќ,
проф. д-р Сангвон Парк, проф. д-р Маркус ХотОдлука за усвојување
на објавена рецензија на ракопис „Нега на болен” - практикум од проф.
д-р Гордана Панова и асс. д-р Валентина Велкоска-НаковаОдлука
за обезбедување на превоз на делегација од Универзитетот Ченг Ду
во периодот од 24 до 27 јуни 2014 година со обезбедување на миникомбе од страна на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
3. Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на
трудот на кандидат Марија Наумовска.
4. Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на
трудот на кандидат Дафина Ристова.
5. Одлука по Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на
трудот на кандидат Благица Јаневска.
6. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
7. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Гордана Панова.
8. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Гордана Панова.
9. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Зоран Ханџиски.
10. Одлука за одобрено барање од асс. м-р Верица Ивановска.
Дневен ред на 119. седница на ННС одржана на 12.6.2014 год.:
1. Донесување на Одлука по доставен Извештај од комисијата за оценка
на специјалистичкиот труд на кандидат Викторија Цацкова.
Донесени одлуки на 119. седница:
1. Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка на
специјалистички стручен труд од кандидат Викторија Цацкова под
наслов: „Определување на тешки метали Олово, кадмуим и цинк во
серум со ICP-MS метода“ и утврдување датум за одбрана.
-

Дневен ред на 120. седница на ННС одржана на 19.6.2014 год.:
Усвојување на Записник од 118-та седница на Наставно – научен
совет
Усвојување на Записник од 119-та седница на Наставно – научен
совет
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1. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област епидемиологија
и здравствена статистика и информатика.
2. Донесување на одлука за формирање на комисии за преглед на
студентски досиеја од прв циклус студии.
3. Донесување на Одлука за формирање на комисии за запишување на
нови студенти во прва година на прв циклус универзитетски студии
во учебната 2014/2015 година на Факултет за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување на Одлука по објавена рецензија на ракопис со наслов
„Фармаколошка терапија на болка“ од доц. д-р Трајан Балканов и доц.
д-р Бистра Ангеловска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
5. Донесување на Одлука по објавена рецензија на ракописот со
наслов „Практикум по фармакологија 1“ од асс. Марија ДарковскаСерафимовска и доц. д-р Трајан Балканов, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Донесување на Одлука за усвојување на објавена рецензија на
ракописот со наслов „Фармакологија 1“ од доц. д-р Трајан Балканов
и асс. Марија Дарковска-Серафимовска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
7. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
8. Разгледување и одлучување по барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии:
- Одлука по доставен Извештај од комисијата за оценка на
специјалистичкиот труд на кандидат Валентина Ивановска.
- Одлука по доставен Извештај од комисијата за оценка на
специјалистичкиот труд на кандидат Благица Јаневска.
- Одлука по доставен Извештај од комисијата за оценка на
специјалистичкиот труд на кандидат Дафина Ристова.
- Одлука по доставена Пријава на тема за специјалистички труд на
кандидат Елена Ристова со наслов „Техники на флеботомија и мерки
за заштита на пациентите и вработените“.
- Одлука по доставена Пријава на тема за специјалистички труд на
Македонка Христова со наслов „Автоматизација во процесот на
изработка на анализите во клиничко – биохемиски лаборатории во
Струмица“.
9. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки на 120. седница:
1. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научната област епидемиологија и здравствена
статистика и информатика.
2. Одлука за формирање на комисии за преглед на студентски досиеја
од прв циклус студии.
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3. Одлука за формирање на комисии за запишување на нови студенти
во прва година на прв циклус универзитетски студии во учебната
2014/2015 година на Факултет за медицински науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
4. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис со наслов
„Фармаколошка терапија на болка“ од доц. д-р Трајан Балканов и доц.
д-р Бистра Ангеловска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
5. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот со наслов „Практикум
по фармакологија 1“ од асс. Марија Дарковска-Серафимовска и доц.
д-р Трајан Балканов, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
6. Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот со
наслов „Фармакологија 1“ од доц. д-р Трајан Балканов и асс.
Марија Дарковска-Серафимовска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
7. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
8. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на трудот на
кандидат Марија Наумовска.
9. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на трудот на
кандидат Дафина Ристова.
10. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на трудот на
кандидат Благица Јаневска.
11. Предлог одлука за формирање на Центар за за нуклеарни испитувања
од областа на медицината.
12. Одлука за формирање на комисија за парафирање на пријави во кои
нема потпис од предметниот наставник.
13. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Бистра Ангеловска.
14. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Данче Василева.
15. Одлука за давање согласност за вршење на високообразовна дејност
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип на
проф. д-р Рубин Гулабоски.
16. Одлука за давање согласност за вршење на високообразовна дејност
на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје на
проф. д-р Васо Талески.
Дневен ред на 121. седница на ННС одржана на 7.7.2014 год.:
Усвојување на Записник од 120-та седница на Наставно – научен
совет
1. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката за избор на доц.
д-р Светлана Јовевска.
2. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката за избор на доц.
д-р Вело Марковски.
3. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката за избор на доц.
д-р Зоран Ханџиски.
-
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4. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката за избор на проф.
д-р Тане Марковски.
5. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката за избор на проф.
д-р Ана Миновска.
6. Донесување на одлука за утврдување на кандидати пријавени на
конкурсот објавен на 25.6.2014 година во дневните весници Нова
Македонија и Коха.
7. Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
епидемиологија и здравствена статистика и информатика.
8. Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
социјална фармација и фармацевтска технологија.
9. Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
клиничка биохемија и биохемија.
10. Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
фармацевтска хемија и радиофармација.
11. Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно – научната област
токскикологија.
12. Донесување на одлука за формирање на Конкурсна комисија за упис
на студенти на втор циклус специјалистички стручни студии.
13. Донесување на одлука за измени и дополнувања на одлуката за
формирање комисија за запишување на нови студенти во прва година
на прв циклус универзитетски студии во учебната 2014/2015 година
на Факултет за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
14. Донесување на одлука по објавена рецензија на ракопис „Одбрани
поглавја од интерна медицина” - скрипта од авторите доц. д-р Марија
Вавлукис, асс. д-р Валентина Велкоска-Накова, асс. д-р Гордана
Камчева и асс. д-р Ангела Дебрешлиоска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
15. Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии
16. Разгледување и одлучување по барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
17. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки на 121. седница:
1. Одлука за дополнување на одлуката за избор на доц. д-р Светлана
Јовевска.
2. Одлука за дополнување на одлуката за избор на доц. д-р Вело
Марковски.
3. Одлука за дополнување на одлуката за избор на доц. д-р Зоран
Ханџиски.
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4. Одлука за дополнување на одлуката за избор на проф. д-р Тане
Марковски.
5. Одлука за дополнување на одлуката за избор на проф. д-р Ана
Миновска.
6. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурсот објавен
на 25.6.2014 година во дневните весници Нова Македонија и Коха.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област епидемиологија и
здравствена статистика и информатика.
8. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област социјална фармација и
фармацевтска технологија.
9. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област клиничка биохемија и
биохемија.
10. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област фрамацевтска хемија и
радиофармација.
11. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област токскикологија.
12. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за упис на студенти на
втор циклус специјалистички стручни студии.
13. Одлука за измени и дополнувања на одлуката за формирање комисија
за запишување на нови студенти во прва година на прв циклус
универзитетски студии во учебната 2014/2015 година на Факултет за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
14. Одлука по објавена рецензија на ракопис „Одбрани поглавја од
интерна медицина” - скрипта од авторите доц. д-р Марија Вавлукис,
асс. д-р Валентина Велкоска-Накова, асс. д-р Гордана Камчева и
асс. д-р Ангела Дебрешлиоска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
15. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
16. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на трудот на
кандидат Ивана Темелкова.
17. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на трудот на
кандидат Влатко Илиевски.
18. Oдлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот кандидатот Кирил Митевски.
19. одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот кандидатот Павле Апостолоски.
20. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Марија Наумовска
под наслов: „Мозочен натриуретичен пептид кај пациенти со срцева
слабост во корелација со традиционалните биомаркери на бубрежната
функција“.
21. Одлука за одобрено барање од асс. Верица Ивановска.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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 Виш пред. д-р Ленче Николовска.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Невенка Величкова.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Татјана Рушковска.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Татјана Рушковска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Цена Димова.
Одлука за именување на проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска за
раководител на Лабораторија за радиофармација на Факултет за
медицински науки.
Одлука за отпочнување на постапка за акредитација на Лабораторија
за Радиофармација на Факултет за медицински науки.
Одлука за покриеност на наставата и ангажираноста на наставници
во зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015 година на
Факултетот за медицински науки на сите акредитирани студиски
програми на втор циклус специјалистички стручни студии.
Одлука за преземање на сите преостанати обврски по предметите на
кои беше соработник асс. Анѓела Дебрешлиоска.
Одлука за измена и дополнување на одлуката со дел. број 2502-121/14
од 19.05.2014 година за ангажманот на наставен кадар, соработнички
кадар и стручњаци од пракса, вработени во други институции, за
зимски и летен семестар во учебната 2014/2015 година.
Одлука за ангажираност на проф. д-р Ленче Милошева на
Универзитетски изборен предмет Развојна психологија
со
код UGD202912на втор циклус студии.
Дневен ред на 122. седница на ННС одржана на 12.8.2014 год.:
Усвојување на Записник од 121-та седница на Наставно – научен
совет
Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени на
конкурсот објавен на 4.7.2014 година во дневните весници Нова
Македонија и Коха.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент докторандд за научната област Кардиологија.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент докторанд за научната област Неврологија.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент докторанд за научната област Патолошка анатомија.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент докторанд за научната област Стоматолошка протетика
– двајца извршители.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент докторанд за научната област Фармацевтска ботаника и
Фармакогнозија.
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7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на асистент докторанд за научната област Фармакокинетика и
Фармакодинамика.
8. Донесување Одлука за утврдување на покриеноста на наставата за
учебната 2014/2015 година.
9. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на асистент
докторант за научната област дигестивна хирургија.
10. Донесување Одлука за измени и дополнувања на одлуката за
формирање комисија за запишување на нови студенти во прва година
на прв циклус универзитетски студии во учебната 2014/2015 година
на Факултет за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
11. Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимскиот
семестар во учебната 2014/2015 година.
12. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис „Биостатистика“
од вонр. проф. д-р Милка Здравковска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
13. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис „Фармацевтска
хемија 1“ од проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
14. Донесување на Одлука за назначување на ментори на полагање на
завршен испит за студентите на кои за ментор им беше назначена м-р
Васка Здравкова.
– „Физиотерапија на мали деца со Даун синдром“ студент Нада Донева.
– „Кинезитерапија кај лица со реуматоиден артрит“ студент Елена
Карева
– „Терапевтски вежби кај деца кои пелтечат во рана училишна возраст“
студент Розета Манасиева.
– „Застапеност на искривувањата на `рбетот во општина Струмица во
периодот 2013-2014“ студент Дора Богоева.
– „Кинезитерапија кај лице со Duschenne мускулна дистрофија“
студент Ивана Илиевска.
15. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на прв циклус
студии.
16. Разгледување и одлучување по Барања од студенти на втор циклус
специјалистички стручни студии.
– Формирање комисија за изработка на извештај на трудот на кандидат
Слаѓана Арсова “Методи за типизација на HPV вирусот и негово
значење при дијагностицирање на цервикален карцином”.
– Разгледување и одлучување по доставена Пријава на тема за
специјалистичкиот труд на кандидат Јадранка Санева “Улога на
инструментарка при трансплантација на бубрег”.
17. Разгледување и одлучување по Барања од вработени.
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Донесени Одлуки на 122 седница:
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурсот објавен
на 25.6.2014 година во дневните весници Нова Македонија и Коха.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент
докторант за научната област кардиологија.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент
докторант за научната област неврологија
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент
докторанд за научната област патолошка анатомија.
5. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент
докторанд за научната област стоматолошка протетика – двајца
извршители.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
асистент докторант за научната област фармацевтска ботаника и
фармакогнозија.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент
докторант за научната област фармакокинетика и фармакодинамика.
8. Одлука за утврдување на покриеноста на наставата за учебната
2014/2015 година.
9. Одлука за распишување на конкурс за избор на асистент докторант за
научната област дигестивна хирургија.
10. Одлука за измени и дополнувања на одлуката за формирање комисија
за запишување на нови студенти во прва година на прв циклус
универзитетски студии во учебната 2014/2015 година на Факултет за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
11. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимскиот семестар во
учебната 2014/2015 година.
12. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис „Биостатистика“ од
вонр. проф. д-р Милка Здравковска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
13. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис „Фармацевтска хемија
1“ од проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
14. Одлука за назначување на ментори на полагање на завршен испит за
студентите на кои за ментор им беше назначена м-р Васка Здравкова.
15. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
16. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Васо Талески.
17. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Гордана Панова.
18. Одлука за одобрено барање од Виш пред. д-р Ленче Николовска.
19. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Невенка Величкова.
20. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Цена Димова.
21. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Вело Марковски.
22. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
–

–
–
–
30.

Дневен ред на 123. седница на ННС одржана на 27.8.2014 год.:
Усвојување на Записник од 122-та седница на Наставно – научен
совет
Донесување на одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус
студии од областа на медицински науки „биомедицина“ на Факултетот
за медицински науки.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии
од областа на медицински науки „невронауки“ на Факултетот за
медицински науки.
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии
од областа на стоматолошки науки Базични и клинички истражувања
во дентална медицина на Факултетот за медицински науки.
Донесување Одлука за давање поддршка за формирање и соработка
со Центар за извонредност на полето на транслационата медицина
при Универзитетот на Љубљана.
Разгледување и одлучување по барања од студенти на прв циклус
студии.
Разгледување и одлучување по барања од студенти на втор циклус
студии.
Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд – ДЕФОРМИТЕТИ НА РБЕТНИОТ
СТОЛБ КАЈ ДЕЦА И НИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ТРЕТМАН
ВО ОПШТИНА ШТИП ВО ПЕРИОД 2010-20111 ГОДИНА од
кандидат Дарко Плешков.
Доставен извештај од комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Ивана Темелкова.
Доставен извештај од комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Слаѓана Арсова.
Барање за продолжување на рокот за студирање за студенти на втор
циклус студии Елица Спасовска и Катерина Арсовска.
Разгледување и одлучување по барања од вработени.

Донесени Одлуки на 123 седница:
1. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии од областа
на медицински науки „биомедицина“ на Факултетот за медицински
науки.
2. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии од областа
на медицински науки „Невронауки“ на Факултетот за медицински
науки.
3. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии од областа
на стоматолошки науки „Базични и клинички истражувања во
дентална медицина“ на Факултетот за медицински науки.
4. Одлука за давање поддршка за формирање и соработка со Центар
за извонредност на полето на транслационата медицина при
Универзитетот на Љубљана.
5. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
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6. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
стручен труд од кандидат Дарко Плешков.
7. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд „Методи за типизација на HPV
вирусот и негово значење при дијагностицирањето на цервикален
карцином“ на кандидатот Слаѓана Арсова.
8. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд „Тешки и токсични метали во
крвта кај здрава популација во регионот на Штип“ на кандидат Ивана
Темелкова.
9. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студенти на втор
циклус студии Елица Спасовска.
10. Одлука за продолжување на рокот за студирање за студенти на втор
циклус студии Катерина Арсовска.
11. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Гордана Панова.
12. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Гордана Панова.
13. Одлука за одобрено барање од доц. д-р Бистра Ангеловска.
14. Одлука за одобрено барање од асс. Александар Серафимов.
15. Одлука за одобрено барање од асс. Гордана Камчева.
16. Одлука за одобрено барање од асс. Елена Симеоновска Јовева.
17. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Викторија Максимова.
18. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Елена Дракалска.
19. Одлука за одобрено барање од помл. асс. Марија Штерјова.
20. Предлог одлука за давање согласност на проф. д-р Васо Талески за
вршење високообразовна дејност на Високата медицинска школа
при Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, во академската
2014/2015 година.
Дневен ред на 124. седница на ННС одржана на 2.9.2014 год.:
1. Донесување на одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 130 од 15.8.2014 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област токсикологија на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
2. Донесување на одлука по објавена рецензија во Универзитетски билтен
со број 130 од 15.8.2014 година за учебнo помагало „Практикум по
претклиничка пародонтологија“ од проф. д-р Ана Миновска и м-р д-р
Михајло Петровски, Факултет за медицински науки, стоматологија,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
3. Донесување на одлука по објавена рецензија во Универзитетски
билтен со број 130 од 15.8.2014 година на ракописот за учебник
„Претклиничка пародонтологија“ од проф. д-р Ана Миновска и проф.
д-р Анета Атанасовска-Стојановска, Факултет за медицински науки,
стоматологија, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
4. Донесување на одлука за избор на продекан на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување на одлука за распишување на конкурс.
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6. Разгледување и одлучување по барања од студенти од прв циклус на
студенти.
7. Разгледување и одлучување по барања на студенти од втор циклус на
студии
8. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени Одлуки на 124 седница:
1. Одлука за избор на др. Андон Чибишев во вонреден професор за
наставно-научната област токсикологија на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
2. Одлука за усвојување на објавена рецензија во Универзитетски билтен
со број 130 од 15.8.2014 година за учебнo помагало „Практикум по
претклиничка пародонтологија“ од проф. д-р Ана Миновска и м-р д-р
Михајло Петровски.
3. Одлука за усвојување на објавена рецензија во Универзитетски
билтен со број 130 од 15.8.2014 година на ракописот за учебник
„Претклиничка пародонтологија“ од проф. д-р Ана Миновска и проф.
д-р Анета Атанасовска-Стојановска.
4. Донесување на одлука за избор на продекан на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување на одлука за распишување на конкурс.
6. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
7. Одлука за одобрено барање од асс. Марија Караколевска Илова.
Дневен ред на 125. седница на ННС одржана на 11.9.2014 год.:
1. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката
за покриеност на наставата и ангажираноста на наставници и
соработници за учебната 2014/2015 година.
2. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурс објавен на 23-24 август 2014 година.
3. Донесување на Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден асистент-докторанд од областа дигестивна хирургија.
4. Донесување на Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за
утврдување на составот на членови на ННС за зимскиот семестар во
учебната 2014/2015 година.
5. Разгледување и одлучување по доставени барања, молби и пријави
за изработка на завршен испит/дипломски труд од студенти на прв
циклус студии.
Донесени одлуки на 125. седница:
1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за покриеност на
наставата и ангажираноста на наставници и соработници за учебната
2014/2015 година.
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
23-24 август 2014 година.
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3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент-докторанд од областа дигестивна хирургија.
4. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на
составот на членови на ННС за зимскиот семестар во учебната
2014/2015 година.
5. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
6. Одлука за формирање на Комисија за полагање на испит по предмет
Антропологија на студиска програма по општа медицина.
7. Одлука за одобрено барање поднесено од доц. д-р Зденка Стојановска.
Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
Резултатите за успехот на студентите на сите студиски програми на
Факултетот за медицински науки се дадени во посебен дел подготвен од
Центарот за електронско учење на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
1. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
Опрема
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1

PCR апарат

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

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

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

Намена

Број

кампус - 2

1

кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
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
1
1
1
1
10
5
1
1
1
1
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Сериски термостат
Термостат
Сушница
Аналитичка вага (d 0 0.01)
Автоклав
Електична мешалка Hotplate
& Stirrer
Фитотрон 2 бр.
Ламинарна комора
Центрифуга
Сет на микробиолошки
препарати
Сет на хистолошки препарати
Сет на цитогенетски
препарати
Болнички кревет хидрауличен
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)
инјекција
Модел рака за интравенска
(i.v) инјекција
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)
Модел надколеница за
интрамускуларна инјекција

Autofrigor
Iilmlaubor
Baird&Tatlock 0 LTD
Sartorius GM 312
Sutjeska

кампус – 2
кампус – 2
кампус - 2
кампус – 2
кампус – 2

1
1
1
1
1

Jenway 1100

кампус – 2

1

PIO SMBC 122 AV
Centric Z 230 A

кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2

1
1
1

3 B Scientific

кампус - 3

24

3 B Scientific

кампус - 3 100

3 B Scientific

кампус - 3

20

кампус - 3

1

кампус - 3

1

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

1
5
5
5
2
5
5

кампус - 3

1

кампус – 3

2

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус -3

1

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус –3

1
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52 Модел задница
Рака за тернирање на
53
интравенска (i.v.) инјекција
Рака за артериска
54
пункција
Анатомски модел на човечко
55
тело
56 Модел за нега на новородено
Возрасно торзо со светлосна
57
контрола
58 Џебен отоскоп
59 Модел-породување
Модел-симулатор за давање
60
клизма
61 RR0 Апарат за крвен притисок
62 Стетоскопи
63 Стерилизатор - автоклав
64 ЕКГ

кампус - 3

1

кампус – 3

1

кампус -3

1

кампус - 3

1

кампус - 3
кампус
-3
кампус – 3
кампус -3

1

кампус – 3

1

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

1
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:
Компјутер (лап-топ)
LCD проектор

НАЗИВ

Печатар - ласерски во боја
Комбиниран апарат за електротерапија
-Галванска струја
-Нискофреквентни импулсни струи:
-Дијадинамични струи
-Фарадеева струја
-ТЕНС
Апарат за магнетотерапија со електромагнетни обрачи
Апарат за ласертерапија со ласерски сонди за ласерпунктура
и ласерско скенирање
Laser triactiv – IPL
(со сите три призми)
Заштитни очила за ласертерапија
Апарат за среднофреквентни струи
-интерферентни струи
-синусоидално-модулирани струи
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Количина
1
1
1
1
1
1
1
5
1
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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: 2x2x2 m
(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)
Разбој за обучување во одење
(должина 2 м)
Цилиндрични перничиња
Фротирни чаршафи
Парафинси единици за повеќекратна употреба
Грејно тело, рингла
Парафинска кадичка

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
1
10
30
20
1
1
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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 цм
Паравани
Димензии 90 Х 200 см
Кинезитерапевтски комплет
(уреди со стандардни димензии)
Гониометри 360°
Силометри
Гимнастички душеци

5
5
5
3
3
1
1
1
1
5
1
1
6
1
5
5
10

2. Просторни услови
За изведување на студискте програми се обезбедени 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.
Р.б.
1.
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Просторија
Амфитеатри

ознака
А3
А4

Бр.
на
места
1
1

м2

Каде се наоѓа просторијата
Кампус 2
Кампус 2
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2.

Предавални

3.

Кабинети

4.

Компјутерски
лаборатории

5.

6.
7.
8.
9.

П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7

1
1
1
1
1
1
1

60
60
60
60
60
60
60

Кампус 3 (ФМН)
Кампус 3 (текстилно)
Кампус 3 (текстилно)
Кампус 3 (текстилно)
Кампус 2 (предавална 13)
Кампус 2 (предавална 14)
Кампус 2 (предавална 15)

К1
К2
К3

1
1
1

40
40
40

Кампус 3 (текстилно)
Кампус 3 (текстилно)
Кампус 3 (текстилно)

КЛ1

1

Кампус 2

1
1
1
1
1

Кампус 2
Кампус 2
Кампус 3
Кампус 3
Кампус 3

Л1
Л2
Лаборатории
Л3
Л4
Л5
Р1
Р2
Работилници
Р3
Р4
Б1
Библиотеки
Б2
Б3
Читалници
Ч1
Сали
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

30
30
30

1
1
0

Кампус 2
Кампус 1
Кампус 3
Кампус 1

1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет

Р.бр. Вид на опрема
1
2
3

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

за

биоелектрохемија-потенциостати,

Количина
1
2
1
1
2

4.

Лабораторија за анатомија-фантоми и анатомски модели

2

5.

Лабораторија за нега на болен-фантоми

1

6.

Микроскопска лабораторија-микроскопи

12
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3. Издавачка дејност и научноистражувачка работа
ПРОФ. Д-Р РУБИН ГУЛАБОСКИ
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. F. Scholz, U. Schroeder, R. Gulaboski, A. Domenech-Carbo.
Electrochemistry of immobilized particles and droplets, 2nd Edition,
2014, Springer, Berlin-Heidelberg http://www.springer.com/chemistry/
electrochemistry/book/978-3-319-10842-1
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Rubin Gulaboski, Ivan Bogeski, Valentin Mirčeski, Stephanie
Saul, Bastian Pasieka, Haleh H. Haeri, Marina Stefova, Jasmina Petreska
Stanoeva, Saša Mitrev, Markus Hoth, Reinhard Kappl, “Hydroxylated
derivatives of dimethoxy-1,4-benzoquinone as redox switchable earth-alkaline
metal ligands and radical scavengers” Nature Scientific Reports, 3 (2013) 1-8,
doi:10.1038/srep01865,http://www.nature.com/srep/2013/130521/
srep01865/full/srep01865.html
Valentin Mirceski, Rubin Gulaboski, Milivoj Lovric, Ivan Bogeski,
Reinhard Kappl, Markus Hoth, Square-wave voltammetry: a revie on recent
progress, Electroanalysis, 25 (2013) 2411-2422. DOI: 10.1002/elan.201300369,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300369/abstract
Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, Sasa Mitrev, Development of a
rapid and simple voltammetric method to determine the total antioxidative
capacity of edible oils, Food Chemistry 138 (2013), 116-121 doi 10.1016/j.
foodchem.2012.10.050   http://0-www.sciencedirect.com.precise.petronas.
com.my/science/article/pii/S0308814612015889?v=s5
Mirceski, Valentin and Gulaboski, Rubin (2014) Recent achievements
in square-wave voltammetry (a review). Macedonian Journal of Chemistry and
Chemical Engineering, 33 (1). pp. 1-12. ISSN 1857-5552
Mirceski, Valentin and Aleksovska, Angela and Pejova, Biljana and
Ivanovski, Vladimir and Mitrova, Biljana and Mitreska, Nikolina and
Gulaboski, Rubin (2014) Thiol anchoring and catalysis of gold nanoparticles
at the liquid interface of thin-organic film-modified electrodes. Electrochemistry
Communications, 39. pp. 5-8. ISSN 13882481
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Koleva Gudeva, Liljana and Maksimova, Viktorija and Serafimovska
Darkovska, Marija and Gulaboski, Rubin and Ivanovska Janevik, Emilija
(2013) The effect of different methods of extractions of capsaicin on its content
in the capsicum oleoresins. Scientific Works: Food Science, Engineering and
Technology 2013, 60. pp. 917-922.
Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, Rubin and Janevik-Ivanovska,
Emilija and Trajkova, Fidanka and Maksimova, Viktorija (2013) Capsaicin
- Inhibitory Factor for Somatic Embriogenesis in Pepper Anther Culture.
Electronic Journal of Biology, 9 (2). pp. 29-36. ISSN 1860-3122
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva,
Liljana and Naumova, Galaba and Jancovska, Maja and Mirceski, Valentin
(2014) Electrochemical behavior of capsaicin and its anti-oxidative properties
studied by means of cyclic voltammetry. In: MatCatNet Workshop “From
molcules to functionalised materials”, 5-10 Sept 2014, Ohrid Macedonia.
Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin and Mitrev, Sasa (2014)
Characterization of macro and trace elements characterization of macro and
trace elements contents in edible oils with application of microwave digestion
and ICP-MS. In: SOE DAAD Workshop - Polymers, 5-10 Sept 2014, Ohrid,
Macedonia.
Mitreska, Nikolina and Mirceski, Valentin and Gulaboski, Rubin (2014)
Hydroxylated derivatives of coenzyme Q1 as ligands for complexation of
transition metals. In: SOE DAAD Workshop - Polymers, 5-10 Sept 2014,
Ohrid, Macedonia.
Gulaboski, Rubin (2014) Voltammetry of conducting polymers. In: From
Molecules to Functionalized Materials SOE DAAD 2014, 5-10 Sept 2014,
Ohrid, Macedonia.
Naumova, Galaba and Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin
and Ruskovska, Tatjana and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, Rubin
(2014) Rapid estimation of antioxidant capacity of some medicinal plants:
electrochemical and photometric approaches. In: 8th Conference on medicinal
and aromatic plants of southeast european countries, 19-22 May 2014, Durres,
Albania.
Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Ruskovska,
Tatjana and Cvetanovska, Ana and Gulaboski, Rubin (2014) Correlation
between antioxidative potential of pure capsaicin and capsicum oleoresins.
In: 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants for Southeast European
Countries, 19-22 May 2014, Durres, Alabnia.
Naumova, Galaba and Kokoskarova, Pavlinka and Gulaboski, Rubin
(2013) Properties of Coenzyme Q derivatives obtained via reaction from
Coenzyme Q-0 in alkaline media. In: SOE DAAD Annual Meeting, From
molecules to functionalized materials, 14-18 Oct 2013, Cluj, Napoca, Romania.
Maksimova, Viktorija and Atanasova, Marija and Koleva Gudeva,
Liljana and Ruskovska, Tatjana and Gulaboski, Rubin (2013) Screening on
antioxidant properties of ethanolic extracts of capsicum species by frap assay
and prospective voltammetric methods. In: Workshop “From molecules to
functionalised materials”, Oct 2013, Cluj- Napoca, Romania.
Jancovska, Maja and Ivanova, Violeta and Gulaboski, Rubin and Belder,
Detlev (2013) Analysis of organic acids in Macedonian wines by capillary
electrophoresis. In: SOE DAAD Annual Meeting, 14-18 Oct 2013, Cluj,
Napoca, Romania.
Gulaboski, Rubin (2013) Protein-film voltammetry-electrochemical
spectroscopy for probing the redox features of biocatalysts. In: From Molecules
to Functionalized Materials SOE DAAD, Oct 2013, Cluj-Napoca, Romania.
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III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Рубин Гулабоски-од 1-31 јули 2013 година-едномесечен престој на
Медицинскиот факултет при Уни-Саарланд, Германија-проект-Протеинфилм волтаметрија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Rubin Gulaboski-Protein-film voltammetry-Alexander von Humboldt
Project, Germany-Macedonia-2011-2015.
2. Rubin Gulaboski-From molecules to Functionalized Materials-SOE
DAAD Project, Germany-Macedonia-Romania-Serbia-Kosovo 2011ПРОФ. Д-Р ЛЕНЧЕ МИЛОШЕВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Милошева, Л. (2013). Развојна психологија- универзитетски учебник
( ISBN 978-608-4708-34-6; COBISS.MK-ID 94329354, е- библиотека
на УГД )
2. Милошева, Л. (2013). Ментално здравје на деца и адолесценти
(одбрани поглавја)- интерна скрипта, втор циклус на студии
(е-учење).
3. Милошева, Л. (2014) автор на Елаборат за трет циклус на студии,
Невронауки, ФМН.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Miloseva, L. (2013). A cognitive behavioral depression prevention
program for early adolescents. i-manager’s Journal on Educational
Psychology .Volume 6 (3), India, p. 32-41.
2. Miloseva, L.
Vukosavljevic-Gvozden,T. (2014). Perfectionism
dimensions in children: Association with anxiety and depression.
Procedia-Social and Behavioral Science, Science Direct.
Стручни трудови публикувани во стручни списанија1. Милошев, В., Милошева, Л.
Дијагноза на тумори во
максилофацијалната регија. MEDICUS–информативен гласник на
јавното здравство- Штип, година 8, број 18, септември 2013, стр. 22.
2. Милошева, Л., Милошев, В. NEUROIMAGING методологијата
и студиите на развој на мозокот кај адолесцентите. MEDICUS–
информативен гласник на јавното здравство- Штип, година 8, број 18,
септември 2013, стр. 20-21.
3. Милошева, Л. Семејна дисфункционалност и депресија во период
на адолесценција. MEDICUS–информативен гласник на јавното
здравство- Штип, година 8, број 19, јануари, 2014.
4. Милошева, Л. Милошев,В.(2014). Перцепција на телото и
фантомската болка – феномен од интерес за физикалната медицина.
MEDICUS–информативен гласник на јавното здравство - Штип,
година 8, број 20, септември, 2014.
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5. Милошев, В. Милошева,Л.(2014). Рехабилитација на пациенти со
тумори на глава и врат. MEDICUS–информативен гласник на јавното
здравство- Штип, година 8, број 20, септември, 2014.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Милошева, Л. Кокотова, Т. (2013). Позитивна психолошка средина
и „просперитeтни училишта“ за деца и адолесценти со пречки во
развојот. Четврта меѓународна конференција „Современи аспекти
на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност“,
Охрид, 17-19 октомври 2013.
2. Miloseva, L, Vukosavljevic-Gvozden,T., Milosev,V. (2014). Anxiety and
Depression among maxillofacial cancer patients during perioperative
period. Third Balkan Congress for Maxillofacial Surgery, April,
24-27,Ohrid.
3. Milosev, V., Miloseva, L., Dimova,C. Kocev, P.(2014). Case study :
Malignant neoplasm of skin in the maxillofacial region. Third Balkan
Congress for Maxillofacial Surgery, April, 24-27,2014, Ohrid.
4. Miloseva, L, Vukosavljevic-Gvozden,T. (2014). Perfectionism
dimensions in children: Association with anxiety and depression. 5th World
Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG‐2014)
, May,1-5, Dubrovnik, Croatia.
5. Miloseva, L. Milosev,V. (2014).The power of hope and quality of life in
patients with head and neck cancer. ICMS. 8-11.V.2014 Sofia, Bulgaria
6. Vukosavljevic-Gvozden,T., Dutina, S. Miloseva, L.(2014) Comparisons
of Different Measures of Anxiety Sensitivity. International Conference on
Theory and Practice in Psychology.30.10.-01.11. 2014, Skopje.
7. Miloseva, L. Vukosavljevic-Gvozden,T.(2014). Comparison of Clinically
Depressed, Subclinical, and Normal Control Adolescent. International
Conference on Theory and Practice in Psychology.30.10.-01.11. 2014,
Skopje.
8. Miloseva, L, Vukosаvljevic- Gvozden, T. Milosev, V. (2014). Can
we improve children`s mental health with Why Try? Program. 8th
International Scientific Conference-Special Education and rehabilitation
today.07.11.2014, Belgrade, Serbia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Универзитет во Белград, Катедра за клиничка психологија- област
клиничка психологија и психотерапија
ПРОФ. Д-Р БИЉАНА ЃОРЃЕСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска – Добра лабораториска пракса,
универзитетски учебник, 2014, УГД, е-библиотека
Б. Објавени трудови во списанија со меѓународен уредувачки
одбор:
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1. Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra and
Kovacevska, Ivona (2014) Determination of some volatile compounds in
fruit spirits produced from grapes (Vitis Vinifera L.) and plums (Prunus
domestica L.) cultivars. Science Journal of Analytical Chemistry, 2 (4).
pp. 41-46.
2. Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra
(2014) Development and validation of a method for the simultaneous
determination of 20 organophosphorus pesticide residues in corn by
accelerated solvent extraction and gas chromatography with nitrogen
phosphorus detection. American Journal of Applied Chemistry, 2 (4). pp.
46-54. ISSN 2330-8745
3. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana (2014) Economic CostEffectiveness of the Implementation of the Quality Standard ISO 9001 in
the Health Sector. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10 (8).
pp. 912-916. ISSN 1548-6583
4. Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra and
Bauer, Biljana and Petkovska, Sofija (2014) Distribution of the total
arsenic content in drinking water obtained from different water sources
in the Republic of Macedonia. Journal of Food and Nutrition Sciences, 2
(4). pp. 146-155. ISSN 2330-7293
5. Gjorgjeska, Biljana (2014) Determination of Ketoconazole in
Pharmaceutical Formulations. Journal of Pharmacy and Pharmacology,
2 (3). pp. 226-229. ISSN 2328-2150
В. Објавени стручни трудови во списанија:
1. Софија Петковска, Биљана Ѓорѓеска, Применливост на системите
за управување со квалитет во здравството, Фармацевтски
информатор бр.35, Скопје, Македонија, 2013, 28-29, стручен труд
2. Софија Петковска, Биљана Ѓорѓеска, Стандардизација на
квалитетот на услугите и важноста на ISO 9001 во фармацевтскиот
сектор, Фармацевтски информатор (35), Скопје, Македонија, 2013,
28-29
3. Слаѓана Арсова, Биљана Ѓорѓеска, Софија Петковска, МЕТОДИ
ЗА ТИПИЗАЦИЈА НА HPV ВИРУСОТ И ЗНАЧЕЊЕ ПРИ
ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕТО НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ,
Фармацевтски информатор (36), Скопје, Македонија, јуни 2014
4. Слаѓана Арсова, Биљана Ѓорѓеска, Софија Петковска (2014),“
ПРЕВЕНЦИЈА НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ - ТИПИЗАЦИЈА
НА HPV ВИРУСОТ СО МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ“, Journal
“Nurse” published by Macedonian Scientific Society Bitola and Higher
medical School, Bitola
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, Pharmacoeconomic analysis of
disinfectant used in hospitals in the Republic of Macedonia (cost / benefit
analysis), VI Serbian Congress of Pharmacy, in Belgrade, Serbia, October
15-19, 2014.
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2. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, Application of the Good
Manufacture Practice standards for production of food products for
assuring microbiological cleanness and control of the residues of
disinfectants, web page XXIII Congress of Chemists and Technologists
of Macedonia, October 8-11, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia
3. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, Analysis of used disinfectants
in correlation with the occurrence and causes of hospital infections - a
comparison of data for general hospital in Ohrid in the period 2009 to
2013, NUTRICON 2014, Skopje, Republic of Macedonia from 27 to 28
November 2014, dedicated to: Food Quality and Safety, Health and
Nutrition
4. Gjorgjeska, Biljana (2014) Disinfection activity coefficient of solution DACS in relation to microbial activity of disinfectants on staphylococcus
aureus. In: 20th EuroQSAR, 31 Aug - 4 Sept 2014, St. Petersburg, Russia
5. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana (2014) Application of the
Good Manufacture Practice standards for production of food products
for assuring microbiological cleanness and control of the residues of
disinfectants. In: 7th Central European Congress on food, CEFood
Congress, 21-24 May 2014, Ohrid, R.Macedonia.
6. Слаѓана Арсова, Биљана Ѓорѓеска, Софија Петковска,
ПРЕВЕНЦИЈА НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ - ТИПИЗАЦИЈА
НА HPV ВИРУСОТ СО МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ, THE FIRST
INTERNATIONAL CONFERENCE OF HEALTH ORIANTED
HIGHER INSTUTIONS AND FACULTIES IN NURSING, Bitola
30.05.2014, Macedonia, oral presentation
7. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, The significance of the
quality management system in making management decisions, The
Third International Scientific Congress, Collection of works of the
Congress on the theme pp 25 - 28, ICON BEST 2013, Skopje, Macedonia,
October 2013, oral presentatiton
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Раководител на научноистражувачки проект на УГД: Употреба на
антисептици и средства за дезинфекција во здравствените институции во
Република Македонија во период од пет години, 2013-2014.
ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ ШУМАНОВ Активности во учебна 2013-2014
година
I. ПУБЛИКАЦИИ
A. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Gjorgji Shumanov, G. Panova, S. Kneva, S.Gazepov (2014),
Epidemiological aspects of brucellosis in the radovish area in the period from
2000 to 2013. International scientific on-line journal “Science & Technologies”,
IV (1). pp. 452-457. ISSN 1314-4111
Gjorgji Shumanov, G. Panova, S.Gazepov (2014), Risk assessment for
diabetes mellitus type 2. International scientific on-line journal “Science &
Technologies”, IV (1). pp. 458-461. ISSN 1314-4111
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Gordana Panova, G. Sumanov, S. Gazepov, B. Panova, N. Panov, S.
Jovevska (2014), Care of patients with colorectal cancer an opportunity for
prevention. International scientific on-line journal “Science & Technologies”,
IV (1). pp. 447-451. ISSN 1314-4111
Gordana Panova , G. Sumanov, Hr.Stojanov , B.Panova , N.Panov ,
S.Gazepov (2014) , Advenced treatment of patients with chronikal hepatitis C.
International scientific on-line journal “Science & Technologies”, IV (1). pp.
470-474. ISSN 1314-4111
Strahil Gazepov, G.Panova, G.Sumanov, B.Panova, N.Panov (2014),
Ethical attitude and presence of glaucoma in stip. International scientific online journal “Science & Technologies”, IV (1). pp. 444-446. ISSN 1314-4111
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Gordana Panova,B.Panova,N.Panov,G.Sumanov,S.Gazepov-Nega na
bolni so kardiovaskularni zaboluvanja-Frst International Conference
of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement
to the first issiue of Macedonian Journal of Nursing-str.11
2. Гордана Панова ,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.Шуманов,Н.Панов-Диетални
навики и правилна исхрана кај деца – Frst International Conference
of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement
to the first issiue of Macedonian Journal of Nursing-str.13
3. Гордана
Панова,В.Здравкова,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.ШумановУлога на медицинската сестра-едукаија на пациенти со дијабет Frst International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.13
4. Гордана Панова,В.Здравкова,В.Џидрова,Ѓ.Шуманов,Л.НиколовскаНега на болни со дијабетес како јавно здравствен проблем - Frst
International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.15
5. Гордана Панова,В.Здравкова,В.Џидрова ,С.Газепов,Ѓ.Шуманов,Л.
Николовска-Етички став кон пациенти со хипертензија - Frst
International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.15
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Ѓорѓи Шуманов од 1ви до 14ти јули 2014 година престој на Државниот
Медицински универзитет во Самара, Русија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
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)
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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)
ПРОФ. Д-Р ИВОНА КОВАЧЕВСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Dimova, Cena, Kovacevska Ivona, Pandilova, Maja, Popovski Stipica,
Korunovska-Stevkoska Vesna, Papakoca Kiro. (2013) Student inclusion in
the learning process:group work and study teams. Quality of Learning and
Teaching: Policy and Practice, 1 (1). p. 110. ISSN 978-608-4503-88-0
Kovacevska Ivona, Georgiev Zlatko, Dimova Cena, Sabanov Erol,
Petrovski Mihajlo, Foteva Katerina. Ergonomics in dentistry. International
scientific on-line journal “Science & Technologies”, IV (1). pp. 83-86. ISSN
1314-4111
Kostik, Vesna, Gjorgjeska Biljana, Angelovska Bistra,Kovacevska
Ivona. (2014) Determination of some volatile compounds in fruit spirits
produced from grapes (Vitis Vinifera L.) and plums (Prunus domestica L.)
cultivars. Science Journal of Analytical Chemistry, 2 (4). pp. 41-46.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Ковачевска Ивона РИЗИК ФАКТОРИ ОД ЕРГОНОМСКИ
АСПЕКТ КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ МУСКУЛНО-СКЕЛЕТАЛНИ
ПРОМЕНИ КАЈ СТОМАТОЛОЗИТЕ. Научен симпозиум “Ризични
пациенти ризични состојби во стоматологијата”, 29. 03. 2014, Штип.
Kovacevska, Ivona, Dimova, Cena, Georgiev, Zlatko, Muratovska Ilijana,
Petrovski Mihajlo.(2014) The use of Nd:Yag laser in root canal obturation:
In vitro evaluation. In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS), 24-27 April 2014, Belgrad Srbija.
Georgiev Zlatko, Sotirovska-Ivkovska Ana, Kovacevska Ivona, Dimova
Cena, Cekovska S. Matrix metalloproteinase activity in deciduous dental pulp.
In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 24-27 April
2014, Belgrad Srbija.
Muratovska Ilijana, Atanasovska-Stojanovska Aneta, Peeva – Petreska
Marija, Kovacevska Ivona, Stojanovska Vera. Oral health status in tipe 1
diabetic adolescents. In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS), 24-27 April 2014, Belgrad Srbija.
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Kovacevska, Ivona and
Evrosimovska, Biljana and Georgiev, Zlatko (2014) Clinical evaluation of two
different materials for retrograde root filling. In: 19th Congress of the Balkan
Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
Ковачевска Ивона, Брезева Елена, Јованова Даниела. ПРОЦЕНА
НА КЕП ИНДЕКСОТ КАЈ СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО ШТИП In: 21ви Меѓународен научен
студентски конгрес, 9-11 May 2014, Охрид, Р.Македонија.
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Ковачевска Ивона, Фотева Катерина, Тонева Верица, Чуркоска
Даниела. Директна реставрација на фрактурирани максиларни централни
инцизиви. In: 21ви Меѓународен научен студентски конгрес, 9-11 May
2014, Охрид, Р.Македонија.
Ковачевска Ивона, Денкова Наташа, Гогушовска Марија,
Јордановски Далибор Присуство на функционални промени на тврдите
забни ткива во релација со консумирањето на безалкохолни пијалоци.
In: 21ви Меѓународен научен студентски конгрес, 9-11 May 2014, Охрид,
Р.Македонија.
Ковачевска Ивона, Нашкова Сања, Марковски Никола, Шаклев
Јован. навики за посета на стоматолог кај училишни деца. In: 21ви
Меѓународен научен студентски конгрес, 9-11 May 2014, Охрид,
Р.Македонија.
Ковачевска Ивона. Интраканална дефинитивна оптурација:
техники на гутаперка апликација. Симпозиум на Здружение на
специјалисти по болести на забите и ендодонтот „Ендодонтска терапија –
можност за зачувување на природниот заб”, 24.05.2014, Скопје.
Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko, Foteva Katerina,
Petrovski Mihajlo. Ergonomics in dentistry. Naucen simpozium “Sojuz na
Učenite” 5-7.06.2014, Stara Zagora, Bugaria.
Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Šabanov Erol, Georgiev Zlatko,
Velevski Dragoljub, Papakoča Kiro. DENTAL STUDENT INVOLVING
IN SELF ASSESSMENT IN PRECLINICAL DENTAL EDUCATION AS
LEARNING MODALITY In: Regional Higher Education Conference Quality
of Assessment, Qualification and Evaluation in Higher Education, 20 June
2014, Tetovo, Macedonia.
Dimova Cena, Kovacevska Ivona, Veleski Dragoljub, Sabanov Erol,
Zarkova Julija, Zlatanovska Katerina. (2014) E-learninig implementation of
dental morphology in preclinical and clinical education process. In: Regional
Higher Education Conference Quality of Assessment, Qualification and
Evaluation in Higher Education, 20 June 2014, Tetovo, Macedonia.
Dimova Cena, Kovacevska Ivona, Popovska Lidija, Zarkova Julija,
Papakoca Kiro, Zlatanovska Katerina (2014) Anatomical evaluation of root
apex morphology. In: 16th International Symposium on Dental Morphology
(ISDM) and 1st Congress of the International Association for Paleodontology
(IAPO), 26–30 Aug 2014, Zagreb, Croatia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko, Muratovska
Ilijana, Papakoca Kiro, Bilbilova-Zabokova Efka, Radeska Ana, Denkova
Natasa, Naškova Sanja, Foteva Katerina, Petrovski Mihajlo. (2014) Анализа
и процена на каналната оптурација во зависност од техниката на
гутаперка апликација (Evaluation of different guttapercha techniques for
root canal obturation.).
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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).
ПРОФ. Д-Р ЦЕНА ДИМОВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. ОБЈАВЕНИ МОНОГРАФИИ, СКРИПТИ, УЧЕБНИЦИ,
КНИГИ
Dimova Cena, Papakoca Kiro, Zlatanovska Katerina, Zarkova
Julija (2014) Дентална имплантологија - скрипта.[Teaching Resource]
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina and Zarkova,
Julija (2014) Дентална имплантологија - практикум.[Teaching Resource]
Б. Објавени трудови во списанија со Импакт фактор:
Georgiev Zlatko, Kovacevska Ivona, Sotirovska-Ivkovska Ana,
Zabokova-Bilbilova Efka, Dimova Cena (2013)Methods of Deciduous Dental
Pulp Research. International Dental Journal, 63 (1). pp. 151-153. ISSN 1875595X
Dimova Cena, Kovacevska Ivona, Georgiev Zlatko, Evrosimovska Biljana,
Papakoca Kiro (2013) Evaluation of life quality after apicotomy. International
Dental Journal, 63 (Sup. 1). p. 280. ISSN 0020 - 6539
Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko (2013) ND: YAG
Laser in the therapy of hypersensitivity teeth. International Dental Journal, 63
(Supl 1). p. 131. ISSN 1875-595X
Zabokova-Bilbilova Efka, Muratovska, Ilijana, Stojanovska Vera,
Stefafanovska, E. Dimova Cena (2014) Distribution of white spots after debonding in orthodontic patients. Stomatološki vjesnik, 3 (1). pp. 27-34. ISSN
0350-5499 UDK 616.31 (print); 2233-1794 (online)
В. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
СПИСАНИЈА БЕЗ ИМПАКТ ФАКТОР
Dimova Cena, Kovacevska Ivona, Pandilova Maja, Popovski Stipica,
Korunovska-Stevkoska Vesna, Papakoca Kiro (2013) Student inclusion in
the learning process:group work and study teams. Quality of Learning and
Teaching: Policy and Practice, 1 (1). p. 110. ISSN 978-608-4503-88-0
Dimova Cena, Evrosimovska Biljana, Pandilova Maja, Kovacevska
Ivona, Zabokova-Bilbilova Efka (2013) Update of oral surgery management
in orally anticoagulated patients. Stomatološki vjesnik, 2 (1). pp. 53-60. ISSN
0350-5499 / 2233-1794 (online)
Dimova Cena, Pandilova Maja, Kovacevska Ivona, Evrosimovska
Biljana, Georgiev Zlatko (2013) Evidence based dentistry – between the
science and the clinical practice. Balkan Journal of Stomatology, 17 (1). pp.
5-8. ISSN 1107-1141
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Dimova Cena (2014) Socket Preservation Procedure after Tooth
Extraction. Key Engineering Materials, 587. pp. 325-330. ISSN print 10139826 / cd 1662-9809 I web 1662-9795
Dimova Cena, Papakoca Kiro, Papakoca Velko (2014) Alveolar Bone
Augmentation. Key Engineering Materials, 614. pp. 89-94. ISSN print 10139826 / cd 1662-9809 I web 1662-9795
Pejkovska Shahpaska Budima, Veleski Dragoljub, Stefkoska Veleska
Daniela, Shabanov Erol,Dimova Cena, Papakoca Kiro (2014) Functional tests
for оverdentures. Revista Romana de Medicina Dentara, 17 (1/2014). pp. 4558. ISSN 1841-6942.
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro (2013) Socket preservation procedure
after extraction. In: 25th Symposium and Annual Meeting of The International
Society for Ceramics in Medicine, Bioceramics 25, 6-9 Nov 2013, Bucharest,
Romania.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Papakoca, Velko (2013) Alveolar
Bone Augmentation with Synthetic Bone Substituent – Case Report. In: 25th
Symposium and Annual Meeting of The International Society for Ceramics in
Medicine, Bioceramics 25, 6-9 Nov 2013, Bucharest, Romania.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro (2013) Socket preservation procedure
after extraction. In: 25th Symposium and Annual Meeting of The International
Society for Ceramics in Medicine, Bioceramics 25, 6-9 Nov 2013, Bucharest,
Romania.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Papakoca, Velko (2013) Alveolar
Bone Augmentation with Synthetic Bone Substituent – Case Report. In: 25th
Symposium and Annual Meeting of The International Society for Ceramics in
Medicine, Bioceramics 25, 6-9 Nov 2013, Bucharest, Romania.
Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Papakoca,
Kiro (2013) Evaluation of life quality after apicoectomy. In: 101st Congress Annual World Dental Congress (Bridging Continents for Global Oral Health),
FDI 2013, 28-30 Aug 2013, Istanbul, Turkey.
Georgiev, Zlatko and Kovacevska, Ivona and Dimova,
Cena (2013) Research Methods of Deciduous Dental Pulp. In: 101st Congress
- Annual World Dental Congress (Bridging Continents for Global Oral Health),
FDI 2013, 28-30 Aug 2013, Istanbul, Turkey.
Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and Georgiev, Zlatko (2013) ND:
YAG Laser in the therapy of hypersensitivity teeth clinical evaluation. In:
FDI 2013 Istanbul Anual World Dental Congress, 28-31 Aug 2013, Istanbul,
Turkey.
Kovacevska, Ivona and Georgiev, Zlatko and Dimova,
Cena (2013) Endodontic treatment and radical therapy of dog’s teeth: Case
report. In: Sojuz na ucenite, 06-09 June 2013, Stara Zagora, Bulgaria.
Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra (2013) New
oral anticoagulants -the newest update in patients undergo oral surgery. In:
23rd International Scientific Conference, 6-7 June 2013, Stara Zagora, Bugaria.

684

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Dimova,
Cena
and
Papakoca,
Kiro
and
Kovacevska,
Ivona (2013) Оралнохируршки процедури во менаџментот на флап-дизајн:
резенки, инструменти и техники на шиење. In: Современа стоматологија:
Предизвици и решенија - Симпозиум со меѓународно учество, 25-26 May
2013 / 1-2 June 2013, НУЦК „Трајко Прокопиев”, Куманово.
Dimova, Cena (2013) Hemostatic effect of tranexamic acid solution
used as mouthwash. In: 18th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS), 25-28 April 2013, Skopje.
Zarkova,
Julija
and
Dimova,
Cena
and
Zlatanovska,
Katerina and Papakoca, Kiro and Popovska, Lidija (2013) IN VITRO
Reliability of intra-oral spectrophotometer. In: 18th Congress of the Balkan
Stomatological Society (BaSS), 25-28 Apr 2013, Skopje.
Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Papakoca,
Kiro (2013) Contemporary antiboprophylaxis of dental infectious
endocarditis. In: 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS),
25-28 April 2013, Skopje.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Filipovski, Vlatko and Papakoca,
Velko (2013) Bone regeneration after removal cystic lesions in maxilla – case
report. In: Congres of the Balkan Stomatological Society - BASS, 25-28 Apr
2013, Skopje, Macedonia.
Kovacevska,
Ivona
and
Dimova,
Cena
and
Georgiev,
Zlatko (2013) Clinical evaluation of laser irradiation in the hypersensitive
teeth. In: 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 25-28
April 2013, Skopje, Macedonia.
Dimova, Cena (2013) Забоболката низ вековите. In: Македонски
конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr
2013, Скопје.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Papakoca, Velko (2013) Примена
на коскени супституенти во оралната хирургија и имплантологија –
нивна еволуција низ времето. In: 4-тиМакедонски конгрес за историја на
медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Скопје, Р.Македонија.
Dimova, Cena (2013) Soft tissue application of diode laser in oral surgery
- two cases report. In: IV-та Международна дентална лазерна академия, 4-6
April 2013, Plovdiv.
Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and Georgiev, Zlatko (2013) Our
experience with the Nd: YAG Laser in the therapy of the chronic apical
lesions. In: Laserska Akademija Plovdiv, 29-30 March 2013, Plovdiv, Bulgaria.
Georgiev, Zlatko and Kovacevska, Ivona and Dimova,
Cena (2013) Preparing the dental pulp for histopathological investigation. In:
18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 25-28 Apr 2013,
Skopje, Macedonia.
Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Popovska, Lidija and Zarkova,
Julija and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina (2014)Anatomical
evaluation of root apex morphology. In: 16th International Symposium on
Dental Morphology (ISDM) and 1st Congress of the International Association
for Paleodontology (IAPO), 26–30 Aug 2014, Zagreb, Croatia.

685

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Veleski, Dragoljub and Sabanov,
Erol and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina (2014)E-learninig
implementation of dental morphology in preclinical and clinical education
process. In: Regional Higher Education Conference Quality of Assessment,
Qualification and Evaluation in Higher Education, 20 June 2014, Tetovo,
Macedonia.
Dimova, Cena and Kusevska, Marija and Jovanovska,
Daniela and Cenova, Monika and Maksimovska, Kristina and Eftimova,
Cvetaand Toneva, Verica (2014) Observation assessment in clinical dental
subjects. In: Regional Higher Education Conference Quality of Assessment,
Qualification and Evaluation in Higher Education, 20 June 2014, Tetovo,
Macedonia.
Dimova, Cena (2014) Апикална хирургија – можности, принципи,
процедури. In: Симпозиум „Ендодонтска терапија – можност за зачувување
на природниот заб”, 24 May 2014, Скопје, Македонија.
and
Kocev,
Pavle
and
Milosev,
Dimova,
Cena
Vladimir (2014) Одонтогени инфекции во максилофацијална регија. In:
21-ви Меѓународен научен студентски стоматолошки конгрес, 9-11 May
2014, Охрид, Р.Македонија.
Dimova, Cena and Petrovski, Mihajlo and Jovanovska,
Daniela and Maksimovska, Katerina (2014) Болка по забна екстракција
(Pain after tooth extraction). In: 21-ви Меѓународен научен студентски
конгрес, 9-11 May 2014, Охрид, Р.Македонија.
Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Rogoleva, Sonja and Novakoski,
Vladimir (2014) Имплементација на е-учење и современите информатички
технологии во наставниот процес на дентална медицина. In: 21 - ви
Меѓународен научен Студентски стоматолошки конгрес, 9-11 May 2014,
Охрид, Р.Македонија.
Georgiev, Zlatko and Sotirovska-Ivkovska, Ana and Kovacevska,
Ivona and Dimova, Cena (2014) Matrix metalloproteinase activity in deciduous
dental pulp. In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS),
Oral Health Care - from research to practice, 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
and
Papakoca,
Kiro
and
Kovacevska,
Dimova,
Cena
Ivona and Evrosimovska, Biljana and Georgiev, Zlatko (2014) Clinical
evaluation of two different materials for retrograde root filling. In: 19th
Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014,
Belgrade, Serbia.
Evrosimovska, Biljana and Dimova, Cena (2014) Gene polymorphism of
matrix metalloproteinase -1 in chronic periapical lesions and acute odontogenic
infection. In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). Oral
Health Care - from research to practice, 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Filipovski, Vlatko and Papakoca,
Velko and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina (2014)Hard Tissue
Preservation after Tooth Extraction – a Case Report. In: 19th Congress of the
Balkan Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.

686

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Kocev, Pavle and Milosev,
Vladimir and Evrosimovska, Biljana (2014) Oral surgery use of tachocomb
in anticoagulated prosthetic heart valves patients. In: Third Balkan and
International Congress for Oral and Maxillofacial surgery, 24-27 Apr 2014,
Ohrid, Macedonia.
Zlatanovska, Katerina and Zarkova, Julija and Radeska, Ana and Papakoca,
Kiro and Dimova, Cena (2014) Prevalence and morphological variability
of torus palatanus and torus mandibularis. In: 19th Congress of the Balkan
Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Kovacevska,
Ivona
and
Dimova,
Cena
and
Georgiev,
Zlatko and Muratovska, Ilijana and Papakoca, Kiro and Bilbilova-Zabokova,
Efkaand 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]
Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Bosnakovski,
Darko and Popovska, Lidija and Kovacevska, Ivona and Kostadinovik,
Sanjaand Papakoca, Kiro and Serafimov, Aleksandar and Zarkova,
Julija and Zlatanovska, Katerina and Petrovski, Mihajlo and Nacev, Ivan
(2014) Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна
анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална
студија (Dental morphology of human permanent teeth: external and internal
anatomy of roots and root canal system –an experimental study). [Project] (In
Press)
ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ПАНОВА
I-ПУБЛИКАЦИИ
А.Објавени монографии,скрипти,учебници,книги
Гордана Панова-Медицинска етика- COBISS.MK-ID 95342346,
614.253(075.8)174.4.025:614.253(075.8)-Универзитет „Гоце Делчев“–
Штип, ISBN 978-608-4708-95-7Гордана Панова-Комуникациски вештини- COBISS.MK-ID 95342090,
614.253(075.8)
174.4.025:614.253(075.8)-Универзитет „Гоце Делчев“–Штип,ISBN
978-608-4708-94Panova, Gordana and Rihter-Sokolovska, Kneginja and Niklevska,
Gunter and Belevska, Dijana and Bajraktarov, Stojan (2013)Психијатрија
за студенти по медицина. COBISS.MK-ID 93957130, 335 (616,89).
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-4708-24-7
–

Б.Објавени трудови во списанија со импакт фактор
Panova, Gordana and Panova, Blagica and Panov, Nenad (2013) Sanitary
chemical and bacteriological analysis of drinking water in Kocani. Journal
of Hygienic Engineering and Design, 2 (4). pp. 41-45.

687

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

688

В.Објавени трудови во списанија без импакт фактор
Panova Gordana and Zisovska, Elizabeta and Zdravkova
Vaska and Panova, Blagica and Panov, Nenad and Stojanov,
Hristo andNikolovska, Lence and Sumanov, Gorgi (2014) Presence of
Sepsis in Republic of Macedonia. Sepse a MODS.
Panova
Gordana
and
Panov,
Nenad
and
Stojanov,
Hristo (2013) Representation of colorectal cancer. Medikus, 8 (18).
Panova,
Gordana
and
Panova,
Blagica
and
Panov,
Nenad (2013) C-Reactive protein (CRP) in blood and early detection of
diseases.International scientific on-line journal “Science & Technologies”,
III-1 (2). pp. 15-16. ISSN 1314-4111
Panova, Gordana and Panov, Nenad and Panova, Blagica and Velickova,
Nevenka (2013) The influence of physiotherapy in gait dynamics for
patients with sub-acute stroke. Biomedicinski nauki. ISSN 978-86-7197378-6
Gjorgji Shumanov1, G.Panova1, S.Kneva,S.Gazepov1,-Epidemiological
aspects of brucellosis in the period from 2000 to 2013-Union of Bulgarian
Scientists,Stara Zagora,International scientific conference-5-6 june
2014e-mail:www.sustz.com
Gjorgji Shumanov1, G.Panova1, S.Gazepov1-Risk assessment for
Diabetes mellitus type2Union of Bulgarian Scientists,Stara
Zagora,International scientific conference-5-6 june 2014e-mail:www.
sustz.com
Strahil Gazepov1, G.Panova2,G.Sumanov2, B.Panova1, N.Panov1 Ethical attitude and presence of glaucoma in Stip - Union of Bulgarian
Scientists,Stara Zagora,International scientific conference-5-6 june
2014e-mail:www.sustz.com
Gordana Panova1 , Hr.Stojanov2 , B.Panova2 , N.Panov2 , S.Gazepov1Advenced treatment of patients with chronikal hepatitis C- Union of
Bulgarian Scientists,Stara Zagora,International scientific conference-5-6
june 2014e-mail:www.sustz.com
Gordana Panova1, G.Sumanov1 , S.Gazepov2 ,Svetlana Jovevska,1
B.Panova2 , N.Panov2-Care of patients with colorectal cancer - an
opportunity for prevention -Union of Bulgarian Scientists,Stara
Zagora,International scientific conference-5-6 june 2014e-mail:www.
sustz.com
Страхил
Газепов1,Г.Панова2,Ѓ.Шуманов,Б.Панова2,
Н.ПановTreatment of patients with cataracts- Union of Bulgarian Scientists,Stara
Zagora,International scientific conference-5-6 june 2014e-mail:www.
sustz.com
Svetlana Jovevska,Milka Zdravkovska,Gordana Panova,Nevenka
Velickova-Corelation Between some anthropometrical parametrical
parameteros of the fetal head- Union of
Scientists,Stara
Zagora,International scientific conference-5-6 june 2014 e-mail:www.
sustz.com

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

Svetlana Jovevska,Milka Zdravkovska,,Gordana Panova,Vaso TaleskiCorelation between some anthropometrical parameters of the fetal
kidney- Union of
Scientists,Stara Zagora,International scientific
conference-5-6 june 2014,e-mail:www.sustz.com
Gordana Panova-Nееd preschool education children with disabilities,as
prerequisite for successful integrative education- Konferencija
so megunarodnim ucescem-Defektoloski rad sad econ na ranom
uzrastu-14-15 juni 2014g.Novi Sad.zbornik strana 41,ISBN978-86913605-5-9Gordana Panova-Work with children with development problemsKonferencija so megunarodnim ucescem-Defektoloski rad sad econ na
ranom uzrastu-14-15 juni 2014g.Novi Sad.zbornik strana 25,ISBN97886-913605-5-9
Gordana Panova-Nееd preschool education children with disabilities,as
prerequisite for successful integrative education- Konferencija
so megunarodnim ucescem-Defektoloski rad sad econ na ranom
uzrastu-14-15 juni 2014g.Novi Sad.zbornik strana 41,ISBN978-86913605-5-9Gordana Panova-Motor disturbances in children with autismV-Megunarodna konferencija unapredenje kvalitete djece i mladih –
Igalo,21-22 juni 2014,Zbornik-str.662-669-ISSN1986-9886
Gordana Panova , Early detection, children with development V-Megunarodna konferencija unapredenje kvalitete djece i mladih –
Igalo,21-22 juni 2014,Zbornik-str.669-681-ISSN1986-9886
Gordana Panova,B.Panova,N.Panov,G.Sumanov,S.Gazepo-Nega na
bolni so kardiovaskularni zaboluvanja-Frst International Conference
of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement
to the first issiue of Macedonian Journal of Nursing-str.11Гордана
Панова,В.Здравкова,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.ШумановСепса- Frst International Conference of Nursing Colleges and
Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of
Macedonian Journal of Nursing-str.12
Гордана
Панова
,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.Шуманов,Н.ПановДиетални навики и правилна исхрана кај деца - Frst
International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.13
Гордана
Панова,В.Здравкова,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.ШумановУлога на медицинската сестра-едукаија на пациенти со дијабет Frst International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.13
Гордана
Панова,В.Здравкова,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.ШумановИнтрахоспитални инфекции - Frst International Conference of
Nursing Colleges and Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement to
the first issiue of Macedonian Journal of Nursing-str.14

689

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

–

–

–

–

–

–

Гордана Панова,В.Здравкова,Б.Панова,С.Газепов, -Етички став
кај пациенти со анемија - Frst International Conference of Nursing
Colleges and Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement to the first
issiue of Macedonian Journal of Nursing-str.14
Гордана Панова,В.Здравкова,В.Џидрова,Ѓ.Шуманов,Л.НиколовскаНега на болни со дијабетес како јавно здравствен проблем - Frst
International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.15
Гордана Панова,В.Здравкова,В.Џидрова ,С.Газепов,Ѓ.Шуманов,Л.
Николовска-Етички став кон пациенти со хипертензија - Frst
International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.15
Д.Јованчевска,Г.
Панова,В.Џидрова
,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.
Шуманов,Л.Николовска-Улогата на медицинската сестра во
подготовка,третман и нега на пациент со Syndroma Wunderiych Frst International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,Bitola
30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of Macedonian Journal of
Nursing-str.16
Гордана Панова,Д.Јованчевска,Б.Панова,С.Газепов,Ѓ.Шуманов,Л.
Николовска-Сепса- Frst International Conference of Nursing Colleges
and Faculteties,Bitola 30-31-May,2014,Supplement to the first issiue of
Macedonian Journal of Nursing-str.17
Панов Н.Панова Г.Нега и третман на болни оперирани од карцином
на ректум-Медикус-септември-2013

II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ,СИМПОЗИУМИ,СЕМИНАРИ
1. Panova, Gordana and Panova, Blagica and Panov, Nenad and Sumanov,
Gorgi (2013) Ethical approach and education in problematic pregnancy
anemia. In: 6th-Scientific Conference “Students Encountering Science“
with international participation, 27-29 Nov 2013, Banja Luka, R.Srpska.
2. Panova, Gordana and Petrovska, Frosina (2013) Wunderlych
sindrom. In: 6th-Scientific Conference “Students Encountering Science”
with international participation, 27-29 Nov 2013, Banja Luka, R.Srpska.
3. Jovevska, Svetlana and Matveeva, Niki and Nakeva, Natasa and Zafirova,
Biljana and Chadikovska, Elizabeta and Trpkovska, Biljanaand Bojadzieva,
Biljana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Handjiski,
Zoran and Panova, Gordana (2014) Antropolosko drustvo Srbije. In:
Antropolosko drustvo Srbije. Antropolosko drustvo Srbije, Vranje, pp.
89-95. ISBN 978-86-6233-048-2
4. Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska,
Lence and Sumanov, Gorgi (2013) Животот на децата со Церебрална
парализа. In: 4th International Conference - Institute of Special Education
and Rehabilitation, 17-19 Oct 2013, Ohrid, Macedonia.

690

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

5. Panova, Gordana and Stojanov, H and Sumanov, Gorgi and Panova,
Blagica and Panov, Nenad (2013) Chronical pain in cancer patients. In:
6. Congress of the Professional Society for the suppression of pain, 4–8 Oct
2013, Lovran, Croatia.
7. Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Stojanov, H and Panova,
Blagica and Panov, Nenad and Nikolovska, Lence andJovancevska,
Daniela (2013) Treatments for back pain / herniated disc. In: 4. Congress
of the Professional Society for the suppression of pain, 4–8 Oct 2013,
Lovran, Croatia.
8. Panova, Gordana and Zisovska, Elizabeta and Simeonovska
Joveva, Elena and Serafimov, Aleksandar and Karakolevska Ilova,
Marija(2013) Stigma surrounding the patients using mental health
services. In: 5 th DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar,
Montenegro. (Unpublished)
9. Zisovska, Elizabeta and Serafimov, Aleksandar and Panova,
Gordana and Simeonovska Joveva, Elena (2013) Advances of information
technology in communication with adolescent patients. In: 5th DAAD
Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.
10. Serafimov, Aleksandar and Simeonovska Joveva, Elena and Zisovska,
Elizabeta and Panova, Gordana (2013) The Extend of Confidentiality in
Psychiatry. In: 5th DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar,
Montenegro. (Unpublished)
11. Zisovska, Elizabeta and Serafimov, Aleksandar and Panova,
Gordana and Simeonovska Joveva, Elena (2013) Human rights of
children and adolescent patients using mental health services. In: 5th
DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.
12. Jovancevska, Daniela and Panova, Gordana and Sumanov,
Gorgi and Stojanov, H and Panova, Blagica and Panov, Nenad (2013)
Inhalation anesthesia with isoflurane or halothane in klinical hospital
Stip. In: 4. Congress of the Professional Society for the suppression of
pain, 4–8 Oct 2013, Lovran, Croatia.
13. Даниела Јованчевска,Г.Панова,Б.Панова,-Транспортот на лица
како ургентна состојба во работата на еден анестетичарСимпозиум со Меѓународно учество 18-20-април,2014-Бихач,www.
uabih.org14. Гордана Панова-Додипломски и специјалистички студииСимпозиум со Меѓународно учество 18-20-април,2014-Бихач,www.
uabih.org15. Panova
Blagica2.Panova
G1.Gazepov
S1.Jovevska
S,1Panov
3
3
2
N .H.Stojanov ,Jovancevska D .-Sepsa tijekom trudnoce(klinicki
slucaj)- V th-Congress of the professional society for the suppression of
pain-Croatian Nurses Association-Varazdin,ID-HR-AB-42-070091899
16. S . Baldžiovа1, A . Balddžieva2,G.Panova1, S.Jovevska1, H.Stojanov3,
N.Panov3,- The role of methadone in the terminals of patients with
pain- V th-Congress of the professional society for the suppression of
pain-Croatian Nurses Association-Varazdin,ID-HR-AB-42-070091899
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17. Prof.d-r.Gordana Panova -Anestezija kao karijere izbor lekara i
sestre specijaliste - Osnovne akademske studije-V th-Congress of
the professional society for the suppression of pain-Croatian Nurses
Association-Varazdin,ID-HR-AB-42-070091899
18. Irena Jurukovska,G. Panova , M. Zdravkovska, S. Jovevska,B.
Panova.S.Gazepov. STATISTICAL ANALYSIS OF THE AVERAGE
VOLUME OF KIDNEY DURING FETAL PERIOD OF GESTATIONV th-Congress of the professional society for the suppression of painCroatian Nurses Association-Varazdin,ID-HR-AB-42-070091899
19. Panova Gordana1.Panova B2.Gazepov S1.Jovevska S,1Panov
N3.H.Stojanov3,D.jovancevska D.-Nosocomial infections- V th-Congress
of the professional society for the suppression of pain-Croatian Nurses
Association-Varazdin,ID-HR-AB-42-070091899
20. Gordana Panova-Obrazovanie I specijalisticki studii na medicinskite
sestri po anestezija I reanimacija-2-Kongres udruge/udruzenja
anesteticara u BIH s Megunarodnim sudjelovanjem-12-14-septemvri2014-Mostar,
21. Гордана Панова1 , Б. Панова 2, Н. Панов2,Д.Јованчевска2,С.
Газепов1,С.Јовевска1, Лечење хроничног бола-2-Kongres udruge/
udruzenja anesteticara u BIH s Megunarodnim sudjelovanjem-12-14septemvri-2014-Mostar,
22. Daniela
Jovancevska,G.Panova,S.Gazepov,H.Stojanov,N.Panov,B.
Panova:- Comparison of local anaesthetic versus cognitive technique
for reducing pain in Children- 2-Kongres udruge/udruzenja anesteticara
u BIH s Megunarodnim sudjelovanjem-12-14-septemvri-2014-Mostar,
23. Gordana Panova-Obrazovanje I
specijalizacije za medicinske
sestre intenzivnih nega I anestezije-VI Kongres UINARS 2014-Nis
R.Srbija,zbornik str.28-31
24. Гордана
Панова,
Ѓ.Шуманов,С.,Јовевска,С.Газепов,Б.ПановаЕтички став спрема болно дете –42-nd Оctober meeting-2-5 oktomvriOhrid,zbornik
25. Гордана
Панова,
Ѓ.Шуманов,С.,Јовевска,С.Газепов,Б.ПановаПредиктори на инвалидноста кај пациенти на хемодијализа-42nd Оctober meeting-2-5 oktomvri-Ohrid,zbornik
26. Ангел Стојановски, Гордана Панова, Б.Панова Н.Панов-Prevalence
of oral contraceptives use among medical students of the University of
Stip-57str.37-International Medical Scientific Congress-Ohrid,Macedonia
10-13 May 2014, ISBN 978-608-4596-59-2
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО
1. Гордана Панова-од 15 декември 2013 година до 15 јануари 2014
година-едномесечен престој на Медицинскиот факултет во Банја
Лука-Еразмус –размена на Академски кадар за предметите,Клиничка
пракса и здравствена нега, Комуникациски вештини и Медицинска
етика.
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ПРОФ. Д-Р ВАСО ТАЛЕСКИ
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Taleski, Vaso (2014) Микробиологија со паразитологија - скрипта.
2. Taleski, Vaso and Dimitrova, Marija and Danilova, Marina (2014)
Микробиологија со паразитологија - практикум.
3. Avramchev, Georgi and Taleski, Vaso (2013) The Seventh Review
Conference of the Biological Weapons Convention. In: Future Biosecurity
Challenges in Detection, Preemption, and Mitigation: The Nexus of.
International Counterproliferation Program, Defense Threat Reduction
Agency, Fort Belvoir, Virginia, e-book, pp. 1-10.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Stojmanovski, Zharko and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and
Jovevska, Svetlana and Markovski, Velo (2014) Human Brucellosis in the
Republic of Macedonia by Regions Depending on Vaccination Procedures
in Sheep and Goats. Macedonian Journal of Medical Sciences, 7 (1). pp.
135-140. ISSN 1857-5773
2. Zdravkovska, Milka and Stojmanovski, Zharko and Taleski, Vaso and
Jovevska, Svetlana and Markovski, Velo (2013) Public Health Aspects of
Human Brucellosis in the Republic of Macedonia. Macedonian Journal of
Medical Sciences, 6 (4). pp. 446-449. ISSN 1857-5773
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Jovevska, Svetlana and Matveeva, Niki and Nakeva, Natasa and Zafirova,
Biljana and Chadikovska, Elizabeta and Trpkovska, Biljana and Bojadzieva,
Biljana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Handjiski, Zoran
and Panova, Gordana (2014) Antropolosko drustvo Srbije. In: Antropolosko
drustvo Srbije. Antropolosko drustvo Srbije, Vranje, pp. 89-95. ISBN 978-866233-048-2
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Danilova,
Marina (2014) Marine mammal Brucella species – potential new re-emerging
pathogens (Brucella видови кај морски цицачи- нови потенцијално опасни
патогени микроорганизми). In: 5-th Congress of Macedonian Microbiologists
with International Participation, 28-31 May 2014, Ohrid, Macedonia.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and
Angelovska, Bistra (2014) Значење на HIV/AIDS во денталната
медицина. In: Научен симпозиум: Ризични пациенти, ризични состојби во
стоматологијата, 29 March 2014, Stip, Macedonia.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Danilova,
Marina and Jovevska, Svetlana (2013) Combating brucellosis - new trends and
new challenges. In: Naučno-stručni simpozijum “Bruceloza u Jugoistočnoj
Evropi”, 16-19 Oct 2013, Nis, Serbia.
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Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and
Bosnjakovski, Darko and Mrenoski, Slavco (2013) Control of Human
Brucellosis in Endemic Area - Challenge for Veterinary and Human Medicine.
In: IX Kongres mikrobiologa Srbije, 30 May - 01 June 2013, Beograd, Srbija.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo (2013)
Francisella Tularensis - Potential Biological Agent. In: The 5th Eurasia
Congress of Infectious Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Mrenoski, Slavco and
Markovski, Velo and Bosnjakovski, Darko (2013) Human Brucellosis in
Macedonia: Past and Present. In: The 5th Eurasia Congress of Infectious
Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.
Taleski, Vaso (2013) FEMS activities and FEMS Grants possibilities. In:
Sastanak udruzenja mikrobiologa BiH, 10 May 2013, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina. (Unpublished)
Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Markovski, Velo and
Kuzmanovska, Gordana and Jovevska, Svetlana and Danilova, Marina (2013)
Salmonella toxinfections in Republic of Macedonia in the period from 1999 to
2010 – epidemiological approach. In: The 5th Eurasia Congress of Infectious
Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.
Taleski, Vaso and Danilova, Marina (2013) Најзначајни откритија од
областа на микробиологијата. In: Македонски конгрес за историја на
медицината, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Taleski, Vaso and Danilova,
Marina and Debreslioska, A (2014) Фактори кои влијаат врз проценката
на концентрацијата и дозата од радон во училиштата.
Jaroslav Speezek, Vaso Taleski, Helge Holo, JC Piffareti, Barbara Dartee,
Laura Dib, (2014-2015), FEMS (Federation of European Microbiological
Societies) project: Online (Scholar one) granting system for FEMS grants.
ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА РУШКОВСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Ruskovska T, Jansen EHJM, Antarorov R. Evaluation of Assays for
Measurement of Serum (Anti)oxidants in Hemodialysis Patients. BioMed
Research International, vol. 2014, Article ID 843157, 8 pages, 2014.
doi:10.1155/2014/843157.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Рушковска, Т., Поповска-Димова, Ж. и Николовски, В., (2014):
Дијагностика на Дијабетес мелитус тип 2 кај обезни пациенти.
14-ти Семинар за квалитет, контрола, информатика и заштита во
медицинска лабораториска дијагностика, 18 - 22 Јуни 2014, Охрид,
Македонија.
2. Ruskovska, T., Jansen, E., Pop-Kostova, A., Antarorov, R. and Gjorgoski,
I., (2014): Effect of short-term vitamin E supplementation on biomarkers
of (anti)oxidant status in hemodialysis patients. 14th World Congress
on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis & Antioxidants, 1213 June 2014, Paris, France, Book of Abstracts, p167.
3. Naumova, Galaba and Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin
and Ruskovska, Tatjana and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski,
Rubin (2014) Rapid estimation of antioxidant capacity of some medicinal
plants: electrochemical and photometric approaches. In: 8th Conference
on Medicinal and Aromatic Plants for Southeast European Countries, 1922 May 2014, Durres, Albania.
4. Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Ruskovska,
Tatjana and Cvetanovska, Ana and Gulaboski, Rubin (2014) Correlation
between antioxidative potential of pure capsaicin and capsicum
oleoresins. In: 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants for
Southeast European Countries, 19-22 May 2014, Durres, Alabnia.
5. Maksimova, Viktorija and Atanasova, Marija and Koleva Gudeva,
Liljana and Ruskovska, Tatjana and Gulaboski, Rubin (2013) Screening
on antioxidant properties of ethanolic extracts of capsicum species by
FRAP assay and prospective voltammetric methods. In: Workshop “From
molecules to functionalised materials”, Oct 2013, Cluj-Napoca, Romania.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
„Adverse effects of circadian disruption“, во соработка со Институтот
за јавно здравје на Холандија, локален раководител на проектот.
„Оксидирани протеини кај пациенти на хемодијализа – влијание на
суплементацијата со витамин Ц“, финансиран од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, раководител.
„Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кај
професионално изложени здравствени работници, со употреба на
цитогенетски методи“, финансиран од Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип, учесник.
COST CM1001
COST BM1203
COST FA1403
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ПРОФ. Д-Р МИЛКА ЗДРАВКОВСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Милка Здравковска “БИОСТАТИСТИКА”, 2014, Штип,
универзитетски учебник, (ISBN 978-608-244-077-4) (е-библиотека)
2. К. Поповска, Н. Пановски, В. Герасимовска, Н. Јанкуловски, М.
Здравковска, У. Демири-Шаипи. „Интрахоспитални инфекции
- мултифакторски пристап во превенција на нозокомијалните
инфекции“ 2014, Скопје, стручна книга, (ISBN 978-9989-2167-4-9)
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Zdravkovska, Milka
and Angelovska, Bistra and Doneva, Nikolinka (2013) Noise Exposure
of School Teachers-Exposure Levels and Health Effects. Archives of
Acoustics, 38 (2). pp. 259-264. ISSN 0137-5075 (PubMed; IF = 0,829)
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Ugrinska, Ana and Miladinova, Daniela and Trajkovska, Meri and
Zdravkovska, Milka and Kuzmanovska, S and Tripunoski, T and Vaskova,
O (2013) Correlation of serum leptin with anthropometric parameters and
abdominal fat depots determined by ultrasonography in overweight and
obese women. Contributions Sec. Med. Sci., 34 (1). pp. 115-119. ISSN
0351-3254 (PubMed)
2. Ugrinska, Ana and Miladinova, Daniela and Zdravkovska, Milka and
Trajkovska, Meri and Kuzmanovska, S and Tripunoski, T andVaskova,
O (2013) Insulin, insulin resistance and anthropometric parameters in
overweight and obese women. Acta Morphologica, 10 (1). pp. 56-60.
ISSN 1409-9837
3. Ivanovska, Verica and Zdravkovska, Milka and Bosevska, Golubinka and
Angelovska, Bistra (2013) Antibiotics for upper respiratory infections:
public knowledge, beliefs and self-medication in the Republic of
Macedonia. Contributions Sec. Med. Sci., 34 (2). pp. 59-70. ISSN 03513254 (PubMed)
4. Zdravkovska, Milka and Stojmanovski, Zharko and Taleski, Vaso and
Jovevska, Svetlana and Markovski, Velo (2013) Public Health Aspects of
Human Brucellosis in the Republic of Macedonia. Macedonian Journal
of Medical Sciences, 6 (4). pp. 446-449. ISSN 1857-5773 (индексиранUniversal IF = 1.0724)
5. Combating Brucellosis - New trends and new challenges” Vaso Taleski,
Zdravkovska M, Markovski V, Danilova M. Naučno-stručni simpozijum”,
Bruceloza u Jugoistočnoj Evropi” Niš, Republika Srbija,16-19 Oktobar,
2013. (прегледен научно-стручен труд).
6. Kalina Grivcheva Stardelova, Rozalinda Popova Jovanova, Gjorgji
Deriban, Nenad Joksimovic i Milka Zdravkovska, Dysphargia in
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), Mac. Med. Review, 2014;
67(3), ISSN: 0025-1097.
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7. Stojmanovski, Zharko and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and
Jovevska, Svetlana and Markovski, Velo (2014) Human Brucellosis in the
Republic of Macedonia by Regions Depending on Vaccination Procedures
in Sheep and Goats. Macedonian Journal of Medical Sciences, 7 (1). pp.
135-140. ISSN 1857-5773 (индексиран- Universal IF = 1.0724)
8. Popovska, Katja and Zdravkovska, Milka and Petrovska, Milena and
Pollozhani, Azis (2014) Carbapenem resistant Acinetobacter baumanii
versus MRSA isolates in ICU in Clinical Center Skopje. European Journal
of Preventive Medicine, 2 (2). pp. 20-24. ISSN 2330-8230 (индексиран)
9. Stardelova Grivcheva K., Popova Jovanova R., Deriban Gj., Zdravkovska
M. (2014) Relationship between Gastroesophageal reflux disease (GERD)
and Obstructive sleep apnea (OSA) in adult population in Macedonia.
Physioacta, Vol.8 (No.1). pp. 1-8. ISSN 1857-5587.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and Danilova,
Marina (2014) Marine mammal Brucella species – potential new re-emerging
pathogens (Brucella видови кај морски цицачи- нови потенцијално опасни
патогени микроорганизми). In: 5-th Congress of Macedonian Microbiologists
with International Participation, 28-31 May 2014, Ohrid, Macedonia.
1. Марковски В., Здравковска М., Талески В., Шишкова Д.,
Дебрешлиоска А. (2014) Епидемиолошки карактеристики на грипот
во Р.Македонија. . 5ти Конгрес на микробиолозите на Македонија
со меѓународно учество, 28-31 мај, Охрид, Р.Македонија. Мак мед
преглед Год: 86 (sipl. 86) стр.64-65.
2. Jovevska, Svetlana and Matveeva, Niki and Nakeva, Natasa and
Zafirova, Biljana and Chadikovska, Elizabeta and Trpkovska, Biljana
and Bojadzieva, Biljana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and
Handjiski, Zoran and Panova, Gordana (2014) Testing of Human Kidney
Dimensions During Fetal Period. In: 53th Congress of Anthropological
Society of Serbia – Vranje, 04th-07th June, pp. 95. ISBN 978-86-6233048-2.
3. Jovevska Svetlana, Zdravkovska Milka, Taleski Vaso, Mateeva Niki
(2014) Morphological Characteristics of the Renal Arthery in Human
Kidney. In: 53th Congress of Anthropological Society of Serbia – Vranje,
04th-07th June, pp. 94. ISBN 978-86-6233-048-2.
Zdravkovska, Milka (2014) Следење/истражување на хоспиталните
инфекции во мојата здравствена организација. In: Семинар/Работилница
за типови на мониторирање на ИХИ, 21-22 March 2014, Врање, Р. Србија.
(Unpublished)
Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski,
Velo and Angelovska, Bistra (2014) Значење на HIV/AIDS во денталната
медицина. In: Научен симпозиум: Ризични пациенти, ризични состојби во
стоматологијата, 29 March 2014, Stip, Macedonia. (Unpublished)

697

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Tanevski, Tomislav and Tanevska, Marija and Zdravkovska,
Milka and Mancev, Tome (2013) “Моите посебни потреби – надарени за
цртање, надарени за музика“. (национален проект реализиран во 2013
година, со финансиска поддршка на Министерството за култура на РМ);
1. 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” (проект во тек)
2. Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Bosnakovski, Darko and
Popovska, Lidija and Kovacevska, Ivona and Kostadinovik, Sanjaand
Papakoca, Kiro and Serafimov, Aleksandar and Zarkova, Julija and
Zlatanovska, Katerina and Petrovski, Mihajlo and Nacev, Ivan(2014)
Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна
анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална
студија. (проект во тек)
ДОЦ. Д-Р БИСТРА АНГЕЛОВСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Бистра Ангеловска, Верица Ивановска Вовед во фармација ISBN:
978-608-244-004-0, (http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=270)
Трајан Балканов, Бистра Ангеловска Фармаколошка терапија на
болка ISBN: 978-608-244-051 http://elib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=303
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Zdravkovska, Milka
and Angelovska, Bistra and Doneva, Nikolinka (2013) Noise Exposure of
School Teachers-Exposure Levels and Health Effects. Archives of Acoustics,
38 (2). pp. 259-264. ISSN 0137-5075 (2013) Impact Factor 0.829
Stoimenova, Assena and Savova, Alexandra and Georgieva, Svetla and
Angelovska, Bistra and Petrova, Guenka (2014) Quality management in
hospitals: analysis of the prescribing practice of cardiovascular medicines.
World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3 (3). pp. 93-102.
ISSN 2278 – 4357 Impact Factor 2.786
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra and
Kovacevska, Ivona (2014) Determination of some volatile compounds in fruit
spirits produced from grapes (Vitis Vinifera L.) and plums (Prunus domestica
L.) cultivars. Science Journal of Analytical Chemistry, 2 (4). pp. 41-46.
Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra (2014)
Development and validation of a method for the simultaneous determination
of 20 organophosphorus pesticide residues in corn by accelerated solvent
extraction and gas chromatography with nitrogen phosphorus detection.
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American Journal of Applied Chemistry, 2 (4). pp. 46-54. ISSN 2330-8745
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Stojanovska Z, Zunic ZS, Bossew P, Bochicchio F, Carpentieri C,
Venoso G, Mishra R, Rout RP, Sapra BK, Burghele BD, Cucoş-Dinu A, Boev
B, Cosma C. RESULTS FROM TIME INTEGRATED MEASUREMENTS
OF INDOOR RADON, THORON AND THEIR DECAY PRODUCT
CONCENTRATIONS IN SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA.
Radiat Prot Dosimetry. 2014 Aug 1. pii: ncu249.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25084794
3. Ivanova Kremena, Tsenova, Martina, Kunovska Bistra, Stojanovska,
Zdenka, Badulin, Viktor. MEASUREMENTS OF INDOOR
RADON CONCENTRATION IN KINDERGARTENS IN SOFIA,
BULGARIA. Radiat Prot Dosimetry. 2014 Jul 29. pii: ncu251.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25080437
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
4. Kunovska, Bistra and Ivanova, Kremena and Stojanovska, Zdenka and
Badulin, Viktor (2014) Measurements of outdoor radon concentration
over 24-hour periods in different settlements in Bulgaria. Proceedings
SEERAS. pp. 5-8. ISSN 978-86-6125-101-6
5. Vucic, Dusica A. and Nikezic, Dragoslav and Vaupotic, Janja and
Stojanovska, Zdenka and Krstic, Dragana and Zunic, Zora S. (2014)
Radon levels and resulting effective doses of residents in Gornja Stubla
at Kosovo applying dosimetric lung models based on ICRP 65 and ICRP
66 methodology. Proceedings SEERAS. pp. 21-24. ISSN 978-86-6125101-6
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Curguz, Zoran and Stojanovska, Zdenka and Ujic, P. and Nadderd, L
and Tollefsen, Tore and Vaupotic, Janja and Kolaz, P and Bochicchio,
Francesco and Carpentieri, Carmela and Venoso, Gennaro and Mishra,
Rosaline and Prajith, R. and Sapra, B.K. and Mayya, Y.S. and Ischikawa,
T. and Omori, Y. and Nikezic, Dragoslav and Bossew, Peter and Zunic,
Zora S. (2014) Assessment of nuclear track detectors exposure in schools
of Banja Luka city, Republic of Srpska. In: The Second International
Conference on Radiation and Dosymetry in Various Fields of Research
(RAD 2014) and the Second East European Radon Symposium
(SEERAS), 27-30 May 2014, Nis, Serbia.
2. Curguz, Zoran and Stojanovska, Zdenka and Ishikawa, T. and Omori, Y.
and Mishra, Rosaline and Prajith, R. and Sapra, B.K. and Mayya, Y.S. and
Bochicchio, Francesco and Carpentieri, Carmela and Tollefsen, Tore and
Jovanovic, P. and Venoso, Gennaro and Kolaz, P and Bossew, Peter and
Zunic, Zora S. (2014) Variability of radon and thoron equilibrium factors
close to the wall in indoor environments of Banja Luka city (Republika
Srpska). In: The Second International Conference on Radiation and
Dosymetry in Various Fields of Research (RAD 2014) and the Second
East European Radon Symposium (SEERAS), 27-30 May 2014, Nis,
Serbia.
3. Pressyanov, Dobromir and Stojanovska, Zdenka and Dimitrov, Dimitar
and Georgiev, Strahil (2014) Pilot survey of indoor radon in Republic
of Macedonia using retrospective method. In: The Second International
Conference on Radiation and Dosymetry in Various Fields of Research
(RAD 2014) and the Second East European Radon Symposium
(SEERAS), 27-30 May 2014, Nis, Serbia.
4. Ivanova, Kremena and Tsenova, Martina and Kunovska, Bistra and
Stojanovska, Zdenka and Badulin, Viktor (2014) Measurements of
indoor radon concentration in kindergartens in Sofia, Bulgaria. In: The
Second International Conference on Radiation and Dosymetry in Various
Fields of Research (RAD 2014) and the Second East European Radon
Symposium (SEERAS), 27-30 May 2014, Nis, Serbia.
5. Stojanovska, Zdenka and Zunic, Zora S. and Bossew, Peter and Bochicchio,
Francesco and Carpentieri, Carmela and Venoso, Gennaro and Mishra,
Rosaline and Rout, R.P. and Sapra, B.K. and Burghele, Bety D. and
Cucos-Dinu, Alexandra and Boev, Blazo and Januseski, Jovan and Cosma,
Constantin (2014) Preliminary results from time integrated measurements
concentrations of indoor radon, thoron and their progenies in schools
of Republic of Macedonia. In: The Second International Conference on
Radiation and Dosymetry in Various Fields of Research (RAD 2014) and
the Second East European Radon Symposium (SEERAS), 27-30 May
2014, Nis, Serbia.
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УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Taleski, Vaso and Danilova,
Marina and Debreslioska, A (2014) Фактори кои влијаат врз проценката на
концентрацијата и дозата од радон во училиштата.УГД проект.
ВИШ ПРЕДАВАЧ Д-Р ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА
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:
,
Nikolovska, Lence (2014) Our experience in the reduction of overweight
and cellulite.Sport Science - International scientific journal of Kinesiology
Vol. 7, Issue 1; June, 2014, ISSN 18403670 http://www.sposci.com/
Nikolovska, Lence (2014) Influence of our weight loss program on the
psycho emotional status of patients. Acta Kinesiologica-International scientific
journal of Kinesiology, Vol. 8, Issue 1; June 2014, ISSN: 1840 - 3700 http://
www.actakin.com/
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Kraidzikova, Leyla and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lenche and
Matzuridis, А. (2014) Motoric program for patients with chronic
lumbosacral pain. 18 – ти Симпозиум за спорт и физичко образование
на младите, 26 – 27 Sept. 2014. Ohrid, Macedonia
2. Panova Gordana and Zisovska, Elizabeta and Zdravkova
Vaska and Panova, Blagica and Panov, Nenad and Stojanov, Hristo and
Nikolovska, Lence and Sumanov, Gorgi (2014) Presence of Sepsis in
Republic of Macedonia. Sepse a MODS.
3. Панова, Г., Здравкова, В., Џидрова, В., Шуманов, Ѓ., Николовска, Л.
(2014) Нега на болни со дијабетес како јавно здравствен проблем
- Frst International Conference of Nursing Colleges and Faculteties,
Bitola 30 – 31 May, 2014. Supplement to the first issiue of Macedonian
Journal of Nursing. рр.15
4. Панова, Г., Здравкова, В., Џидрова, В., Газепов, С., Шуманов,
Ѓ., Николовска, Л. (2014) Етички став кон пациенти со
хипертензија - Frst International Conference of Nursing Colleges and
Faculteties,Bitola 30 - 31 May, 2014. Supplement to the first issiue of
Macedonian Journal of Nursing. рр.15
5. Јованчевска, Д., Панова, Г., Џидрова, В., Панова, Б., Газепов, С.,
Шуманов, Ѓ., Николовска, Л. (2014) Улогата на медицинската
сестра во подготовка, третман и нега на пациент со Syndroma
Wunderiych - Frst International Conference of Nursing Colleges and
Faculteties, Bitola 30-31 - May, 2014. Supplement to the first issiue of
Macedonian Journal of Nursing - рр.16
6. Панова, Г., Јованчевска, Д., Панова, Б., Газепов, С., Шуманов, Ѓ.,
Николовска, Л. (2014) Сепса - Frst International Conference of Nursing
Colleges and Faculteties, Bitola 30 -31 May, 2014. Supplement to the first
issiue of Macedonian Journal of Nursing - рр.17
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7. Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska,
Lence and Sumanov, Gorgi (2013) Животот на децата со Церебрална
парализа. In: 4th International Conference - Institute of Special Education
and Rehabilitation, 15-17 Oct 2013, Ohrid, Macedonia.
8. Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Stojanov, H and Panova,
Blagica and Panov, Nenad and Nikolovska, Lence and Jovancevska,
Daniela (2013) Treatments for back pain / herniated disc. In: 4. Congress
of the Professional Society for the suppression of pain, 4–8 Oct 2013,
Lovran, Croatia.
9. Nikolovska, Lence. (2013) 1st Beijing Annual Seminar on Traditional
Chinese Medicine and Nursing Care. 19-20 Оctober, 2013 Beijing, PR of
China.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
1. Ленче Николовска - од 22.03.2014 година едномесечен студиски
престој во Болницата „Гуанг анмен“ Пекинг, Н.Р. Кина на обука за
Акупунктура и ТУИНА
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Николовска Ленче - Раководител на проект: Имплементација на
Традиционална Кинеска медицина во Р.М. (Проект на Влада на РМ)
2. Николовска Ленче – Раководител на проект: Рекреативен центар на
УГД
АСС. Д-Р АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВ
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
Simeonovska Joveva, Elena and Karakolevska Ilova, Marija and
Serafimov, Aleksandar and Petrovski, Stefan and Skenderi, Viollca (2013)
Paraneoplastic disorders affecting the neuromuscular junction: Myastenia
gravis associated with paraneoplastic syndrome - case report. Medicus 2013,
Tetovo, 61 (18(1)). pp. 146-149. ISSN 1409-6366UPC
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. First International Ohrid Meeting Parkinson’s and Dementia Ohrid,
Macedonia September 26-27, 2014
2. First Macedonian Inter-Congress Meeting WITH INTERNATIONAL
PARTICIPATION Main Topic: Lymphomas in South East Europe, 27-29
May 2013
3. Panova, Gordana and Zisovska, Elizabeta and Simeonovska Joveva,
Elena and Serafimov, Aleksandar and Karakolevska Ilova, Marija
(2013) Stigma surrounding the patients using mental health services. In:
5 th DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.
(Unpublished)
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4. Zisovska, Elizabeta and Serafimov, Aleksandar and Panova, Gordana
and Simeonovska Joveva, Elena (2013) Advances of information
technology in communication with adolescent patients. In: 5th DAAD
Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.
5. Serafimov, Aleksandar and Simeonovska Joveva, Elena and Zisovska,
Elizabeta and Panova, Gordana (2013) The Extend of Confidentiality in
Psychiatry. In: 5th DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar,
Montenegro. (Unpublished)
6. Zisovska, Elizabeta and Serafimov, Aleksandar and Panova, Gordana
and Simeonovska Joveva, Elena (2013) Human rights of children and
adolescent patients using mental health services. In: 5th DAAD Summer
School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
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 (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]
АСС. М-Р ВИКТОРИЈА МАКСИМОВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Koleva Gudeva, Liljana and Mitrev, Sasa and Maksimova, Viktorija
and Spasov, Dusan (2013) Content of capsaicin extracted from hot pepper
(Capsicum annuum ssp. microcarpum L.) and its use as an ecopesticide.
Hemijska industrija 67 (4). pp. 671-675. ISSN 2217-7426 (I.F=0,562)
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Maksimova Viktorija, Koleva G. Liljana, Ruskovska Tatjana, Cvetanovska
Ana, Gulaboski Rubin, (2014). Correlation between antioxidative
potential of pure capsaicin and Capsicum oleoresins, Proceedins of 8th
Conference on Medicinal and Aromatic Plants for South-East European
Countries, Durres, Albania (in press).
2. Koleva Gudeva, Liljana and Maksimova, Viktorija and Serafimovska
Darkovska, Marija and Gulaboski, Rubin and Ivanovska Janevik,
Emilija (2013) The effect of different methods of extractions of capsaicin
on its content in the capsicum oleoresins. Scientific Works: Food Science,
Engineering and Technology 2013, 60. pp. 917-922.
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3. Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, Rubin and Janevik-Ivanovska,
Emilija and Trajkova, Fidanka and Maksimova, Viktorija (2013)
Capsaicin - Inhibitory Factor for Somatic Embriogenesis in Pepper
Anther Culture. Electronic Journal of Biology, 9 (2). pp. 29-36. ISSN
1860-3122
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva, Liljana
and Naumova, Galaba and Jancovska, Maja and Mirceski, Valentin (2014)
Electrochemical behavior of capsaicin and its anti-oxidative properties
studied by means of cyclic voltammetry. In: MatCatNet Workshop “From
molcules to functionalised materials”, 5-10 Sept 2014, Ohrid Macedonia.
2. Naumova, Galaba and Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin
and Ruskovska, Tatjana and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski,
Rubin (2014) Rapid estimation of antioxidant capacity of some medicinal
plants: electrochemical and photometric approaches. In: 8th Conference
on medicinal and aromatic plants of southeast european countries, 19-22
May 2014, Durres, Albania.
3. Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Ruskovska,
Tatjana and Cvetanovska, Ana and Gulaboski, Rubin (2014) Correlation
between antioxidative potential of pure capsaicin and capsicum
oleoresins. In: 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants for
Southeast European Countries, 19-22 May 2014, Durres, Alabnia.
4. Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Nieber,
Karen (2013) Cytotoxic effects of capsaicin and capsicum extracts on
neuroblastoma cells. In: International conference on natural products
utilization: From plants to pharmacy shelf, 3-6 Nov 2013, Bansko,
Bulgaria.
5. Maksimova, Viktorija and Atanasova, Marija and Koleva Gudeva,
Liljana and Ruskovska, Tatjana and Gulaboski, Rubin (2013) Screening
on antioxidant properties of ethanolic extracts of capsicum species by
frap assay and prospective voltammetric methods. In: Workshop “From
molecules to functionalised materials”, Oct 2013, Cluj- Napoca, Romania.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
1. Викторија Максимова - од 15 јуни-15 август 2013 година-двомесечен
престој на Факултет за психологија, биохемија и фармација при
Универзитетот во Лајпциг, Германија, на институтот за Фармација,
катедра за Фармакологија на природни лековити материи, стипендија
од проект, MatCatNet Project од ДААД фондацијата.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
3. Викторија Максимова - млад истражувач во проектот „Екстракција
на капсаицин од лути пиперки и одредување на неговите
антиоксидативни својства“.
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4. Викторија Максимова - From molecules to Functionalized MaterialsSOE DAAD Project, 2012 и 2013, вклучена како стипендист во
студиски престои.
АСС. Д-Р ГОРДАНА КАМЧЕВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Kamcev, Nikola
and
Kamceva, Gordana (2013). 60 години
Трансфузиона медицина во Штип 60 години организирано и доброволно
крводарителство (1953-2012). Documentation. Македонска асоцијација
за историја на медицината.
Вавлукис Марија, Камчева Гордана, Анѓела Дебрешлиоска,
Валентина Велковска-Накова. Одбрани подглавја на интерната
медицина. Позитивно рецензираната скрипта на Универзитет „Гоце
Делчев”-Штип
Б. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Velickova, Nevenka and Ruskovska, Tatjana and Kamceva, Gordana
and Ivanovska, Verica (2013). Biological and genotoxic monitoring as integral
part of predictive and preventive medical surveillance of children living in
polluted area. General Medicine Journal, 19 (1-2). pp. 26-30. ISSN 2217-3994
В. Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
1. Учество на работилница на тема: „Новини во превенцијата и
третманот на тромбемболиите - третман со нови орални
антикоагуланси”, Здружение на кардиолозите на Р.Македонија,
Штип, 2013 година.
2. Сертификат за присуство на работилница на тема: „Кардиоваскуларни
ризици (Превенција, дијагноза и терапија)”, Здружение на приватни
лекари на Р.Македонија, Скопје, 02.03.2013 година.
3. За учество на работилница на тема: „Атерогена дислипидемија –
Зошто? Кога? Како?”, Здружение на интернисти на Р.Македонија,
Штип, 20.01-20.03.2013 година.
4. За учество на работилница на тема: „Последици од субоптимален
третман на БПХ”, организарана од страна на Здружението на
уролози на РМ, Штип, 13.03.2013 година.
5. За учество на секцискиот состанок на тема: „Анестезија во
неврохирургија”, Здружение на лекари по анестезија, реанимација и
интезивно лекување заедно со
6. Здружението на неврохирурзите на Република Македонија, Скопје,
04.04.2013 година.
7. За присуство на работилница на тема: „Депресија предизвикана од
стрес како животен стил (дијагноза и третман)”, Здружение на
приватни лекари на Република Македонија, Штип, 13.04.2013 година.
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8. За присуство на работилница на тема: „Хронична опструктивна
белодробна болест и бронхијална астма предизвикана од алергени
од различно потекло”, Здружение на приватни лекари на Република
Македонија, Штип, 2013 година.
9. За земено учество на стручен состанок на тема: „Улогата на
ородисперзибилната формулација во третманот на психијатриски
заболувања”, Здружение на психијатрите на Република Македонија,
Скопје, 19.04.2013 година.
10. За активно учество на IV Македонски конгрес на историја на
медицината, Скопје, 19.04.2013 година.
11. За учество на Тркалезна маса на тема: „ХПВ и асоцирани болести –
превенција, дијагноза и третман”, Охрид, 17.05.2013 година.
12. Учество на стручен состанок на тема: „Превенција и предикција
на предвремено породување”, Здружение на приватни гинеколозиакушери на Македонија, Скопје, 2013 година.
13. Учество на стручен состанок на тема: „Скрининг во прв триместар
на бременоста”, Здружение на приватни гинеколози-акушери на
Македонија, Скопје, 2013 година.
14. За учество на стручниот состанок „Модалитети на дијализата” во
организација на Здружението на нефролози при МЛД, Дојран, 0709.06.2013 година.
15. За присуство на „Работилница за спроведување на скрининг за
колоректален карцином”, Центар за семејна медицина, Скопје,
16.10.2013 година.
16. Сертификат за активно учество на усна презентација на тема:
“Белодробна тромемболија”, Семинар по кардиологија, Салзбург,
Австрија, 20-26.10.2013 година
17. Учество на симпозиум на тема: „Третман на генитални ХПВ
инфекции и цервикален карцином”, Здружение на ХПВ на
Македонија, Скопје, 20.11.2013 година.
18. За учество на 5-тиот Македонски кардиолошки конгрес, Скопје, 0407.06.2014 година.
19. For participated in the OMI Visiting Professorship in CardioDiabetes,
Skopje, june 2014.
20. За присуство на тренинг – обуката за сензибилизација на еколошко
– социјалниот пристап за проблеми предизвикани од штетното
користење на алкохолот и други комплексни проблеми (Худолин
Метод), Здружение на апстиненти „Здрав живот”, Штип, март 2014
година.
21. За пасивно учество на научниот симпозиум: “Ризични пациенти,
ризични состојби во стоматологијата”, Факултет за Медицински
науки – Дентална медицина, Штип, 29.03.2014 година.
22. First International Ohrid Meeting Parkinson’s and Dementia Ohrid,
Macedonia September 26-27, 2014
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АСС. М-Р МИШКО МИЛЕВ
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Доц. д-р Дарко Бошнаковски, асс. м-р Мишко Милев, асс. м-р
Марија Караколевска - Илова: Скрипта „Молекуларна биологија со
генетика“ – Фармација.
Асс. м-р Марија Караколевска – Илова, асс. м-р Мишко Милев,
доц. д-р Дарко Бошнаковски: „ Практикум по молекуларна билогија со
генетика“ . Факултет за медицинси науки. Студиска програма – фармација.
Величкова, Н., Милев, М. (2014): Практикум по биологија
за фармацевти, ISBN 978-608-244-094-1 Рецензирана скрипта во
е-библиотека при УГД
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Kamcev, N., Velickova, N., Veresa, V., Milev, M. DETECTION OF
TRANSFUSION TRANSMISSIBLE DISEASES IN THE PAST 10 YEARS
IN THE REGIONAL CENTER FOR TRANSFUSION MEDICINE IN SHTIP
International scientific on-line journal “SCIENCE & TECHNOLOGIES”
Publisher “Union of Scientists - Stara Zagora” VOLUME IV; NUMBER 1;
2014: Medicine.
Naumovska, M., Velickova, N., Kamcev, N., Milev, M. DIAGNOSTIC
PROCEDURES, THERAPY AND COMPLICATIONS OF HAEMOPHILIA
(Case study) International scientific on-line journal “SCIENCE &
TECHNOLOGIES” Publisher “Union of Scientists - Stara Zagora” VOLUME
IV; NUMBER 1; 2014: Medicine.
II. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Мишко Милев - Training School COST Action NAMABIO MP1005
3rd Course 25 – 30 April 2014, Croatian Institute for Brain Research,
School of Medicine, University of Zagreb (Croatia)
III. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Мишко Милев - Оксидирани протеини кај пациенти на хемодијализа
– влијание на суплементацијата со витамин Ц, 2014/16, Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип.
Мишко Милев - Испитување на генотоксиколошкото дејство на
јонизирачките зраци кај професионално изложени здравствени работници,
со употреба на цитогенетски методи, 2014/16, Универзитет „Гоце Делчев“,
Штип
АСС. М-Р МАРИЈА КАРАКОЛЕВСКА – ИЛОВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. доц. д-р Дарко Бошнаковски, асс. м-р Мишко Милев, асс. м-р
Марија Караколевска - Илова: Скрипта „Молекуларна биологија со
генетика“ – Фармација.
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2. асс. м-р Марија Караколевска – Илова, асс. м-р Мишко Милев,
доц. д-р Дарко Бошнаковски: „Практикум по молекуларна билогија
со генетика“. Факултет за медицинси науки. Студиска програма –
фармација.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Simeonovska Joveva, Elena and Karakolevska Ilova, Marija (2014)
CNS disorders induced by radiation therapy of the brain. European Journal of
Neurology, May 2014, 21 (6). pp. 388-713. ISSN 1468-1331
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Simeonovska Joveva, Elena and Karakolevska Ilova, Marija and
Serafimov, Aleksandar and Petrovski, Stefan and Skenderi, Viollca (2013)
Paraneoplastic disorders affecting the neuromuscular junction: Myastenia
gravis associated with paraneoplastic syndrome - case report. Medicus 2013,
61 (18(1)). pp. 146-149. ISSN 1409-6366UPC
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Стручен состанок на Здружение на радиотерапевтски онколози на
РМакедонија.„ Постоперативна конкурентна хеморадиотерапија“ и
„Дефинитивна конкурентна хенорадиотерапија“ . 09 и 10 септември
2014,Скопје;
2. 5-ти Македонски конгрес по кардиологија. 4-7 јуни 2014, Скопје;
Karakolevska Ilova, Marija (2014) Pleural effusion in different
histological types of lung cancer. IVth International Meeting of Young
Oncologist: New aspects in treatment in lung cancer, 16-18 May 2014, Varna,
R. Bulgaria.
3. Стручен состанок на Здружение на радиотерапевтски онколози на
РМакедонија.„Лекување на хипофарингеалниот карцином“. 09 април
2014,Скопје;
4. Научен симпозиум: „ Ризични пациенти, ризични состојби во
стоматологијата“. 29 март 2014, Штип;
5. ESO course of molecular diagnosis in breast, colon and lung cancer. 2930 ноември 2013. Виареџо, Италија;
6. Симпозиум. „ Третман на генитални ХПВ инфекции и цервикален
карцином“. 20 ноември 2013. Скопје;
7. Работилница: Стекнати инхибитори на коагулација – современ
предизвик во медицината. 08 ноември 2013, Скопје;
Karakolevska Ilova, Marija and Stojmenova, Vita and Simeonovska
Joveva, Elena (2013) Biochemical recurrence of prostate cancer after radical
prostatectomy. Weill Cornell Seminar: Oncolgy B: Genitourinary cancers, 0612 Oct 2013, Salzburg, Austria.
8. Работилница за спроведување на скрининг за колоректален карцином.
16 октомври 2013. Скопје;
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Panova, Gordana and Zisovska, Elizabeta and Simeonovska Joveva,
Elena and Serafimov, Aleksandar and Karakolevska Ilova, Marija (2013)
Stigma surrounding the patients using mental health services. 5th DAAD
Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.
1st Macedonian Inter- Congress Meeting with International Participation ,
27-29 мај 2013.Скопје, РМакедонија;
3rd International Meeting – GIST and Sarcomas diagnostic and therapeutic
possibilities and challenges. 17-10 мај 2013. Праветс, РБугарија;
Karakolevska Ilova, Marija and Simeonovska Joveva, Elena (2013)
Survival in initially metastatic breast carcinoma. 3rd Balkan and Eastern
European Masterclass in Clinical Oncology, 8-12 May 2013, Dubrovnik,
Croatia.
9. Стручен состанок на Здружение на радиотерапевтски онколози
на РМакедонија. „Предизвици од примената на информатичката
технологија во здравствениот сектор“. 27 јуни 2013. Скопје;
10. Стручен состанок на Здружение на радиотерапевтски онколози на
РМакедонија. „Лекување на метастатскиот малиген меланом“. 28
март 2013. Скопје;
11. Работилница: „Атерогена дислипидемија“. 20 март 2013. Штип;
12. Работилница: „Последици од субоптимален третман на БПХ„. 13
март 2013 . Штип;
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
АСС. М-Р ДАРИНКА ЃОРГИЕВА АЦКОВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Gjorgieva D, Zaidman N, Bosnakovski D. Mesenchymal Stem Cells
for Anti-Cancer Drug Delivery. Recent Pat Anticancer Drug Discov.
2013; 8 (3): 310-318. (current IF: 2.723 (5-year IF: 2.639)) DOI:
10.2174/15748928113089990040
http://
benthamscience.com/journal/
abstracts.php?journalID=rpacdd&articleID=111736.
6. Gjorgieva D, Kadifkova Panovska T, Ruskovska T, Bačeva K, Stafilov T.
Influence of Heavy Metal Stress on Antioxidant Status and DNA Damage
in Urtica dioica. BioMed Research International (subject Toxicology),
2013: Article ID 276417. doi: 10.1155/2013/276417. (IF 2.880)
7. Gjorgieva D, Kadifkova Panovska T, Ruskovska T, Bačeva K, Stafilov
T. Mineral nutrient imbalance, total antioxidants level and DNA damage
in common bean (Phaseolus vulgaris L.) exposed to heavy metals. Physiol
Mol Biol Plants, 2013; 19(4): 499-507.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Smilkov K, Gjorgievа D, Janevik-Ivanovska E. Lu-177 labelled
Rituximab - New approach to have suitable radiopharmaceutical.
Abstract book, 2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine, 8-12.05.2013,
Belgrade, Serbia; p. 136.
2. Janevik-Ivanovska E, Gjorgievа D, Smilkov K. The important clinical
and pharmaceutical aspects of radiopharmaceutical usage. Abstract
book, 2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine, 8-12.05.2013, Belgrade,
Serbia; p. 59.
3. Sterjova M, Janevik-Ivanovska E, Smilkov K, Gjorgieva D. The use of
90Sr/90Y generator for electrochemical separation of 90Y from 90Sr.
In: From Molecules to Functionalized Materials SOE DAAD, 15-18 Oct
2013, Cluj Napoca, Romania.
4. Janevik-Ivanovska E, Smilkov K, Gjorgievа D. Establishment and
standardization of a technology for the production of ready-to-use cold
kit formulations for labelling DOTA-Rituximab and peptide-based
conjugates with Lu-177 and Y-90. Report, 3rd Research Coordination
Meeting on “Development of Therapeutic Radiopharmaceuticals Based
on 177Lu and 90Y Labeled Monoclonal Antibodies and Peptides”, Rez by
Prague, Czech Republic, 07-11.04.2014.
5. Gjorgievа Ackova D, Smilkov K, Stafilov T, Kiprijanovska S, Sukarova
Stefanovska E, Janevik-Ivanovska E. An Approach for Chemical
Evaluation of Immunoconjugates of “Cold” 177Lutetium-Rituximab. Book
of Abstracts, XXIII Congress of chemists and technologists of Macedonia
with international participation, Ohrid, R. Macedonia, 8-11.10.2014; p.
182.
6. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Gjorgoski I, Carollo A, Chinol M,
Papi S, Signore A, Janevik-Ivanovska E. Freeze-dried Kit Formulations
for Preparation of Lu-177 Conjugated Rituximab for Treatment of NonHodgkin’s Lymphoma. Book of Abstracts, XXIII Congress of chemists
and technologists of Macedonia with international participation, Ohrid,
R. Macedonia, 8-11.10.2014; p. 183.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Co-ordinated Research Project on “Development and Preclinical
Evaluation of Therapeutic Radiopharmaceuticals Based on 177Lu and 90Y
Labeled Monoclonal Antibodies and Peptides” – IAEA (2011-2015).
АСС. Д-Р МАРИЈА ДИМИТРОВСКА-ИВАНОВА
I. Објавени трудови во списанија без импакт фактор
1. Dimitrovska, Ljupka and Dimitrovska Ivanova, Marija (2013) Пристап
кон пациент со НСТЕМИ миокарден инфаркт. Medicus, 8 (17). p. 38.
ISSN 1857-5994
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2. Dimitrovska Ivanova, Marija and Kamceva, Gordana and Simeonovska
Joveva, Elena and Karakolevska Ilova, Marija and Serafimov, Aleksandar
(2014) Новини во дијагностика и терапија на еозинофилен езофагеит.
Medicus, 9 (20). pp. 24-25. ISSN 1857-5994
3. Dimitrovska-Ivanova Marija, Tose Krstev
(2014) Јувенилен
ревматоиден артрит Medicus, 9 (21). pp. 24-25. ISSN 1857-5994
II. Учество на конгреси научни сипозиуми во земјата и странство
1. Sterjovska-Aleksovska, Andrijana and Zisovska, Elizabeta and
Dimitrovska Ivanova, Marija and Pehcevska, Nevena and Dimitrievska,
Renata (2013) Necessity for appropriate resuscitation skills at birth of term
neonates. 3rd Congress of Gynecologists and Obstetricians of Macedonia
with International Participation-Book of lectures and abstracts, Ohrid,
2013. ISSN 978-9989-37-028-1
2. Dimitrovska Ivanova, Marija and Zisovska, Elizabeta and SterjovskaAleksovska, Andrijana and Madzovska, Lidija (2013) Pediatric treatments
- a challenging field of research! 3rd Congress of Gynecologists and
Obstetricians of Macedonia with International Participation-Book of
Lectures and Abstracts, Ohrid, 2013. ISSN 978-9989-37-028-1
3. Dimitrovska-Ivanova Marija (2013) – Child with cholestatsis and
massive hepatomegaly as a primary manifestation of Cystic fibrosis.
AOMI Medical Seminars of Pediatric Gastroenetrology September,
Salzburg Austria
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО
1. Марија Димитровска – Иванова - 01.06-31.07.2013 година Студиски
престој и усовршување во областа на детска Гастроентерохепатологија
и Цистична фиброза – Клиника за Педијатрија, Универзитетски
клинички центар Љубљана Р. Совенија
2. Марија Димитровска –Иванова 22.09-28.09.2014 година усовршување во областа на детска Гастроентерохепатологија
Салцбург, Австрија
АСС. Д-Р АНА РАДЕСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Radeska, Ana and Popovski, Stipica and Zlatanovska, Katerina and
Zarkova, Julija (2014) Ризици во тек на ортодонтскиот третман - II дел.
Medicus, informativen glasnik na javnoto zdravstvo - Stip, 9 (19). pp. 27-28.
ISSN 1857-5994
Radeska, Ana and Popovski, Stipica and Zlatanovska, Katerina and
Zarkova, Julija (2013) Ризици во тек на ортодонтскиот третман.
Medicus, informativen glasnik na javnoto zdravstvo - Stip, 8 (18). pp. 27-28.
ISSN 1857-5994
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Radeska, Ana and
Papakoca, Kiro and Foteva, Katerina (2014) Solution for multiple diastemas (
a case report). In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS),
24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
Zlatanovska, Katerina and Zarkova, Julija and Radeska, Ana and
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena (2014) Prevalence and morphological
variability of torus palatanus and torus mandibularis. In: 19th Congress of
the Balkan Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko, Muratovska Ilijana,
Papakoca Kiro, Bilbilova-Zabokova Efka, Radeska Ana, Denkova Natasa,
Naškova Sanja, Foteva Katerina, Petrovski Mihajlo. (2014) Анализа и процена
на каналната оптурација во зависност од техниката на гутаперка
апликација (Evaluation of different guttapercha techniques for root canal
obturation).
АСС. М-Р ТОШЕ КРСТЕВ
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
L. Kraidzikova, Leyla and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lenche and A.
Matzuridis: (2014) Motoric program for patients with chronic lumbosacral
pain. 18 – ти Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, 26 –
27 Sept. 2014. Ohrid, Macedonia
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Тоше Крстев, од 22.03 до 18.04 престојуваше на студиски престој
во Болницата „Гуанг анмен“ Пекинг, НР Кина на обука за Акупунктура и
ТУИНА
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
АСС. Д-Р ЕЛЕНА СИМЕОНОВСКА ЈОВЕВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. доц. д-р Анита Арсовска, вон проф. д-р Стипица Поповски, асс. м-р
Зоран Арсовски, асс. д-р Елена Симеоновска Јовева, д-р. Емилија
Ѓорѓиева: Скрипта „Неврологија“ - Студиска програма Општа
медицина, Стоматологија и Високи стручни студии.
2. доц. д-р Анита Арсовска, вон проф. д-р Стипица Поповски, асс. м-р
Зоран Арсовски, асс. д-р Елена Симеоновска Јовева, д-р. Емилија
Горгиева: Скрипта практикум „Практикум по практична настава по
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Неврологија“- Студиска програма Општа медицина, Стоматологија и
Високи стручни студии.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Simeonovska Joveva, Elena and Karakolevska Ilova, Marija (2014)
CNS disorders induced by radiation therapy of the brain. European Journal of
Neurology, May 2014, 21 (6). pp. 388-713. ISSN 1468-1331
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Simeonovska Joveva, Elena and Karakolevska Ilova, Marija and
Serafimov, Aleksandar and Petrovski, Stefan and Skenderi, Viollca (2013)
Paraneoplastic disorders affecting the neuromuscular junction: Myastenia
gravis associated with paraneoplastic syndrome - case report. Medicus 2013,
61 (18(1)). pp. 146-149. ISSN 1409-6366UPC
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Први интернационални Охридски средби за Паркинсонова болест и
Деменции,Охрид ,26-27 септември 2014
2. Joint congress of European Neurology, Istanbul, Turke , 31 may -3 june
2014
3. Participated in the 5 th .DAAT –Summer school in Bar / Montenedro,
Ethics and
Attitudes in Social Work with Users of Menta Nealth
Services, 28 th of august – 1 st of September 2013
4. Regional Teaching Course in Neurology, Ohrid 16-18th of May 2013
5. 5-ти Македонски конгрес по кардиологија. 4-7 јуни 2014, Скопје;
6. Научен симпозиум: „Ризични пациенти, ризични состојби во
стоматологијата“. 29 март 2014, Штип;
7. Работилница: „ Атерогена дислипидемија„ . 20 март 2013. Штип;
8. Работилница: „Последици од субоптимален третман на БПХ„. 13
март 2013 . Штип;
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
ПОМЛАД АСИСТЕНТ Д-Р ЈУЛИЈА ЗАРКОВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Димова Цена, Папакоча Киро, Златановска Катерина, Заркова
Јулија. Дентална имплантологија - скрипта. Универзитет Гоце
Делчев, Штип, 2014.
2. Димова Цена, Папакоча Киро, Златановска Катерина, Заркова
Јулија Дентална имплантологија - практикум. Универзитет Гоце
Делчев, Штип, 2014.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:/
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Zarkova Julija, Zlatanovska K, Radeska A, Papakoca K, Foteva K.
Solution for multiple diastemas (a case report). 19th Congress of the
Balkan Stomatological Society (BaSS), Belgrade, Serbia. 24-27 Apr
2014:143-144
2.		 Заркова Јулија, Китаноска М, Ефтимова Ц. Значењето на обуката
за прецизно одредување на бојата на забите. 21-ви Меѓународен
научен студентски конгрес, Охрид, Р.Македонија. 9-11 May 2014: 40
3. Papakoca K, Dimova C, Filipovski V, Papakoca V, Zarkova Julija,
Zlatanovska K. Hard Tissue Preservation after Tooth Extraction – a Case
Report. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS),
Belgrade, Serbia, 24-27 Apr 2014:179-180
4. Zlatanovska K, Zarkova Julija, Radeska A, Papakoca K, Dimova C.
Prevalence and morphological variability of torus palatanus and torus
mandibularis. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS), Belgrade, Serbia, 24-27 Apr 2014:153
5. Foteva K, Zarkova Julija, Zlatanovska K, Treatment modalities of
fractured maxillary incisors with pulp exposure (Case report). 19th
Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Belgrade, Serbia,
24-27 Apr 2014:230
6. Димова Ц, Заркова Јулија, Роголева С, Новаковски В. Имплементација
на е-учење и современите информатички технологии во наставниот
процес на дентална медицина. 21 - ви Меѓународен научен Студентски
стоматолошки конгрес, Охрид, Р. Македонија, 9-11 May 2014:46
7. Dimova C, Kovacevska I, Veleski D, Sabanov E, Zarkova Julija,
Zlatanovska K. E-learninig implementation of dental morphology in
preclinical and clinical education process. In: Regional Higher Education
Conference Quality of Assessment, Qualification and Evaluation in
Higher Education, Tetovo, Macedonia, 20 June 2014
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО /
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
2014 Dimova C, Zdravkovska M, Bosnakovski D, Popovska L,
Kovacevska I, Kostadinovik S, Papakoca K, Serafimov A, Zarkova J,
Zlatanovska K, Petrovski M, Nacev I. Дентална морфологија на хумани
трајни заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални
системи – експериментална студија. ФМН, УГД.
ПОМЛАД АСИСТЕНТ М-Р ДАНЧЕ ВАСИЛЕВА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со Импакт фактор:
1. Vasileva D, Lubenova D, Mihova M, Postural control and balance
reactions in patients with ischemic stroke in the chronic period. SPORT,
STRESS, ADAPTATION, SCIENTIFIC JOURNAL, Extra issue, 2014,
pp. 648-652, ISSN 2367 – 458X, Sofia
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2. Lubenova D, Titianova E, Vasileva D, Orthostatic Reactivity in
Patients with Diabetic Neuropathy. Maced J Med Sci. 2014, Jun
15; 7(2) :244-248. eISSN 1857-5773 http://dx.doi.org/10.3889/
MJMS.1857.5773.2014.0393.
http://www.mjms.mk/Online/
MJMS_2014_7_2/MJMS2014_02_Contents.pdf
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Василева Д, Любенова Д, Адаптирана програма за самостоятелна
домашна рехабилитация при пациенти с мозъчен инсулт в хроничен
период. Спорт и Наука, 2014; 58(3):61-72. БПС ООД, София, ISSN 13103393.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Vasileva D, Lubenova D, Mihova M, Postural control and balance
reactions in patients with ischemic stroke in the chronic period. In:
9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress
„Sport, Stress, Adaptation”, 9 – 12 October 2014, Sofia, Bulgaria.
2. Vasileva D, Lubenova D, Functional independence in patients with
ischemic stroke in the chronic period. In: 16th World Neurosonology
Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013,
Sofia, Bulgaria.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Данче Василева – од 1.05 – 31.08.2014г. четиримесечен престој во
Специјализирана болница за долекување, продолжително лекување и
рехабилитација – Панчарево, Софија, Бугарија.
ПОМ. АСС. М-Р СОФИЈА ПЕТКОВСКА
Б. Објавени трудови во списанија со меѓународен уредувачки
одбор:
1. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana (2014) Economic CostEffectiveness of the Implementation of the Quality Standard ISO 9001 in
the Health Sector. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10 (8).
pp. 912-916. ISSN 1548-6583
2. Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra and Bauer,
Biljana and Petkovska, Sofija (2014) Distribution of the total arsenic
content in drinking water obtained from different water sources in the
Republic of Macedonia. Journal of Food and Nutrition Sciences, 2 (4).
pp. 146-155. ISSN 2330-7293
В. Објавени стручни трудови во списанија:
5. Софија Петковска, Биљана Ѓорѓеска, Применливост на системите
за управување со квалитет во здравството, Фармацевтски
информатор бр.35, Скопје, Македонија, 2013, 28-29, стручен труд
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6. Софија Петковска, Биљана Ѓорѓеска, Стандардизација на квалитетот
на услугите и важноста на ISO 9001 во фармацевтскиот сектор,
Фармацевтски информатор (35), Скопје, Македонија, 2013, 28-29
7. Слаѓана Арсова, Биљана Ѓорѓеска, Софија Петковска, МЕТОДИ
ЗА ТИПИЗАЦИЈА НА HPV ВИРУСОТ И ЗНАЧЕЊЕ ПРИ
ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕТО НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ,
Фармацевтски информатор (36), Скопје, Македонија, јуни 2014
8. Слаѓана Арсова, Биљана Ѓорѓеска, Софија Петковска (2014),
“ПРЕВЕНЦИЈА НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ - ТИПИЗАЦИЈА
НА HPV ВИРУСОТ СО МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ“, Journal
“Nurse” published by Macedonian Scientific Society Bitola and Higher
medical School, Bitola
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, Pharmacoeconomic analysis of
disinfectant used in hospitals in the Republic of Macedonia (cost / benefit
analysis), VI Serbian Congress of Pharmacy, in Belgrade, Serbia, October
15-19, 2014.
2. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska Application of the Good Manufacture
Practice standards for production of food products for assuring
microbiological cleanness and control of the residues of disinfectants,
web page XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia,
October 8-11, 2014, Ohrid, Republic of Macedonia
3. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska Analysis of used disinfectants
in correlation with the occurrence and causes of hospital infections - a
comparison of data for general hospital in Ohrid in the period 2009 to
2013, NUTRICON 2014, Skopje, Republic of Macedonia from 27 to
28 November 2014, dedicated to: Food Quality and Safety, Health and
Nutrition
4. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana (2014) Application of the
Good Manufacture Practice standards for production of food products
for assuring microbiological cleanness and control of the residues of
disinfectants. In: 7th Central European Congress on food, CEFood
Congress, 21-24 May 2014, Ohrid, R.Macedonia.
5. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana and Zarkova, Julija (2013) Use
of antiseptic mouth rinses among dental students. In: 18th Congress of the
Balkan Stomatological Society (BaSS), 25-28 Apr 2013, Skopje.
6. Слаѓана Арсова, Биљана Ѓорѓеска, Софија Петковска,
ПРЕВЕНЦИЈА НА ЦЕРВИКАЛЕН КАРЦИНОМ - ТИПИЗАЦИЈА
НА HPV ВИРУСОТ СО МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ, THE FIRST
INTERNATIONAL CONFERENCE OF HEALTH ORIANTED
HIGHER INSTUTIONS AND FACULTIES IN NURSING, Bitola
30.05.2014, Macedonia, oral presentation
7. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, The significance of the
quality management system in making management decisions, The
Third International Scientific Congress, Collection of works of the
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Congress on the theme pp 25 - 28, ICON BEST 2013, Skopje, Macedonia,
October 2013, oral presentatiton
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Употреба на антисептици и средства за дезинфекција во здравствените
институции во Република Македонија во период од пет години,
проект во рамките на Универзитет Гоце Делчев – Штип, Факултет за
медицински науки
ПОМ. АСС. МАРИЈА ШТЕРЈОВА
ПУБЛИКАЦИИ
1. М. Штерјова, Е. Јаневиќ-Ивановска. Нискомолекуларниот наспроти
нефракционираниот хепарин во третман на венски тромбоемболизам
Фармацевтски информатор бр. 35: 36-38 ISSN 1409-8784
УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. M. Sterjova, E. Janevik-Ivanovska, K. Smilkov, D. Gorgieva. The use
of 90Sr/90Y generator for electrochemical separation of 90Y from 90Sr. In:
DAAD - 9th MatCatNet workshop “From Molecules to the Funtionalised
materials”, 2013, Cluj-Napoca, Romania.
2. M. Sterjova, K. Smilkov, D. Gorgieva-Ackova, A. Carollo, M. Chinol,
E. Janevik. Evaluation radiochemical purity od 177Lu-Labellef Rituximab
conjugates using HPLC method. In: In: DAAD - 10th MatCatNet
workshop “From Molecules to the Funtionalised materials”, 2014, Ohrid,
R. Macedonia.
ПОМЛАД АСИСТЕНТ ЕЛЕНА ДРАКАЛСКА
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Manolova, Yana and Deneva, Vera and Antonov, Liudmil and Drakalska,
Elena and Momekova, Denitsa and Lambov, Nikolay (2014) The effect of the
water on the curcumin tautomerism: A quantitative approach. Spectrochimica
Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 132. pp. 815-820.
Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Manolova, Yana and
Budurova, Desislava and Momekov, Georgi and Genova, Margarita and
Antonov, Liudmil and Lambov, Nikolay and Rangelov, Stanislav (2014)
Hybrid liposomal PEGylated calix[4]arene systems as drug delivery platforms
for curcumin. International Journal of Pharmaceutics, 472. pp. 165-174.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Momekova, Denitsa and Momekov, Georgi and Ivanova, J and Pantcheva,
I and Drakalska, Elena and Stoyanov, Nikolai and Genova, Margarita and
Michova, A and Balashev, K and Arpadjan, S and Mitewa, M and Rangelov,
Stanislav and Lambov, Nikolay (2013) Sterically stabilized liposomes as a
platform for salinomycin metal coordination compounds. Journal of Drug
Delivery Science and Technology, 23. pp. 215-223.
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav
and Lambov, Nikolay (2014) Preparation and characterization of
polyoxyethylated tert-buthylcalix[4]arene nanoparticles as platforms
for delivery of curcumin. In: MatCatNet Workshop “From Molecules
to Functionalised Materials“, Scientific module “Polymers”, 5-10 Sept
2014, Ohrid, Macedonia.
2. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Pispas, Stergios and
Lambov , Nikolay and Rangelov, Stanislav (2013) Design of sterically
stabilized liposomes. In: 15th INTERNATIONAL WORKSHOP ON
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY, 21 - 23 November 2013,
BAS & Technical University Sofia, Bulgaria.
3. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Antonov, Liudmil and
Budurova, Desislava and Lambov, Nikolay and Rangelov, Stanislav
(2013) Preparation and characterization of liposomal-pegilated calix[4]
arenes nanoparticles as drug delivery systems for curcumin. In: 27th
Conference of the European Colloid and Interface Society, 1-6 Sept 2013,
Sofia, Bulgaria.
4. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Pispas , Stergios and
Lambov, Nikolay and Rangelov, Stanislav (2013) Steric stabilization of
liposomes by copolymers with different composition. In: Трета постерна
сесия “Младите учени в света на полимерите, Институт по полимери,
БАН, Софија.
5. Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena (2014) Market characteristics
of innovative medicines in the Republic of Macedonia. In: First
Macedonian and Fourth Adriatic Congress on Pharmacoeconomics and
Outcomes Research, 24-27 Apr 2014, Ohrid, Macedonia
6. Angelovska, Bistra and Ivanovska, Verica and Drakalska, Elena (2013)
The climate for innovative medicines in the Republic of Macedonia. In:
Девета национална конференция по етика с международно участие Европейските етични стандарти и българската медицина, 25-26 Oct
2013, Зала, София.
7. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav and
Lambov, Nikolay (2013) PREPARATION AND CHARACTERIZATION
OF
CHITOSAN-ALIGINATE-PEGILATED
CAIX[4]ARENES
NANOPARTICLES FOR DELIVERY OF CURCUMIN in MatCatNet
Workshop “From Molecules to Functionalised Materials“,14/10/2013 –
19/10/2013, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca Romania
8. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Momekov, Georgi
Antonov, Liudmil and Budurova, Desislava and Lambov, Nikolay and
Rangelov, Stanislav (2014) Liposomal formulations for delivery of
curcumin-pegylated calix[n]arenes inclusion complexes In: Петата
постерна сесия “Младите учени в света на полимерите, Институт по
полимери, БАН, София
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III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
ПОМ АСС КАТЕРИНА ЗЛАТАНОВСКА
ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina and
Zarkova, Julija (2014) Дентална имплантологија - скрипта. [Teaching
Resource]
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina and
Zarkova, Julija (2014) Дентална имплантологија - практикум. [Teaching
Resource]
I.

Б. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Veleski, Dragoljub and Veleska-Stefkovska, Daniela and Antanasova,
Maja and Zlatanovska, Katerina (2013) Evaluation of two different types of
extra-coronal frictional attachments with plastic matrices in contemporary
dental prosthodontics. Balkan Journal of Stomatology, 17 (3). pp. 134-138.
ISSN 1107-1141
В. Објавени трудови во домашни списанија
Radeska, Ana and Popovski, Stipica and Zlatanovska, Katerina and
Zarkova, Julija (2014) Ризици во тек на ортодонтскиот третман - II дел.
Medicus, informativen glasnik na javnoto zdravstvo - Stip, 9 (19). pp. 27-28.
ISSN 1857-5994
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Popovska, Lidija and Zarkova,
Julija and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina (2014) Anatomical
evaluation of root apex morphology. In: 16th International Symposium on
Dental Morphology (ISDM) and 1st Congress of the International Association
for Paleodontology (IAPO), 26–30 Aug 2014, Zagreb, Croatia.
Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Veleski, Dragoljub and
Sabanov, Erol and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina (2014)
E-learninig implementation of dental morphology in preclinical and clinical
education process. In: Regional Higher Education Conference Quality of
Assessment, Qualification and Evaluation in Higher Education, 20 June 2014,
Tetovo, Macedonia.
Zlatanovska, Katerina and Ertekin, Ebru and Gosevska, Marija (2014)
Корелација помеѓу формата на максиларниот алвеоларен лак и обликот
на лицето. In: 21ви Меѓународен научен студентски конгрес, 9-11 May
2014, Охрид, Р.Македонија.
Zlatanovska, Katerina and Mijajlevska, Marija and Koleva, Ana
(2014) Критериуми за избор на атечмени. In: 21ви Меѓународен научен
студентски конгрес, 9-11 May 2014, Охрид, Р.Македонија.
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Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Radeska, Ana and
Papakoca, Kiro and Foteva, Katerina (2014) Solution for multiple diastemas (
a case report). In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS),
24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Filipovski, Vlatko and Papakoca,
Velko and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina (2014) Hard Tissue
Preservation after Tooth Extraction – a Case Report. In: 19th Congress of the
Balkan Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
Zlatanovska, Katerina and Zarkova, Julija and Radeska, Ana and
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena (2014) Prevalence and morphological
variability of torus palatanus and torus mandibularis. In: 19th Congress of
the Balkan Stomatological Society (BaSS), 24-27 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
Foteva, Katerina and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina (2014)
Treatment modalities of fractured maxillary incisors with pulp exposure ( Case
report ). In: 19th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 2427 Apr 2014, Belgrade, Serbia.
III. 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 (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)
ПОМ.АСС Д-Р НАТАША ДЕНКОВА
УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ,СИМПОЗИУМИ,СЕМИНАРИ
N.Denkova,S.Iljovska,S.Nashkova,M.Majstorceva,F.Veninov
CONNECTION OF EDUCATIONAL LEVEL OF PARENTS AND
HABITS OF VISITING THE DENTIST AT 15 YEAR OLD CHILDREN In:
19thCongressoftheBalkanStomatologicalSociety (BaSS), 24-27April 2014,
BelgradSrbija.
N.Denkova,S.ILjovska,S.Nashkova,M.Majstorceva,F.Veninov ,DENTAL
AND ORAL HEALTH AT RESPONDENTS OF 12 YEARS FROM STIP
AND ENVIRONMENT In: 19thCongressoftheBalkanStomatologicalSociety
(BaSS), 24-27April 2014, BelgradSrbija.
S.Nashkova,M.Majstorceva,N.Denkova,M.Pavlevska,F.Veninov,
MAINTENANCE OF THE ORAL HYGIENE AND REPERCUSSIONS
ON THE GINGIVA IN CHILDREN AT THE AGE OF 12 In:
19thCongressoftheBalkanStomatologicalSociety (BaSS), 24-27April 2014,
BelgradSrbija.
Ковачевска Ивона, Денкова Наташа, Гогушовска Марија,
Јордановски Далибор Присуство на функционални промени на тврдите
забни ткива во релација со консумирањето на безалкохолни пијалоци.
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In: 21ви Меѓународен научен студентски конгрес, 9-11 May 2014, Охрид,
Р.Македонија.
НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ
Kovacevska Ivona,DimovaCena,Georgiev Zlatko,MuratovskaIlijana,Pap
akoca Kiro,Bilbilova-ZabokovaEfka,Radeska Ana,Denkova Natasa,Naškova
Sanja,Foteva Katerina, PetrovskiMihajlo. (2014) Анализа и процена на
каналната оптурација во зависност од техниката на гутаперка
апликација (Evaluation of different guttapercha techniques for root canal
obturation).
Пом.асс. д-р Сања Нашкова
I.ПУБЛИКАЦИИ
А.Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б.Објавени трудови во списанија со импакт фактор
Alimani-Jakupi J.,Iljovska S.,Zdravkovska Z.,Pavlevska M.,Jankulovska
M.,Naskova S.,Majstorceva M.
Naucno ,strucno i informativno spisanie –APOLONIA,br.31,juni 2014
OHI ,PUFERSKIOT KAPACITET NA PLUNKATA KAKO RIZIK
FAKTORI NA KARIES
Naskova s.,Iljovska S.,Alimani-Jakupi J.,Veninov F.,Iljovski M.
Naucno,strucno i informativno spisanie –APOLONIA,br 31,juni 2014
EVALUACIJA NA KARIESOT KAJ DECA OD 12-15 GODINI OD
SHTIP
В.Објавени трудови во интернационални списанија без Импакт
фактор
II.УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ,СИМПОЗИУМИ,СЕМИНАРИ
Naskova S.,Iljovska S,Pavlevska M.,Jankulovska M.,Veninov T.,Bass
2013 RURAL-URBAN IMPACT ON DENTAL HEALTH OF SCHOOL
CHILDREN
Naskova S.,Iljovska S.,Pavlevska m.,Denkova N.,Veninov T.,Bass 2013
DENTAL AND ORAL HEALTH OF 12 YEARS OLD CHILDREN
FROM RURAL-URBAN ARREAS IN STIP
Nashkova S.,Iljovska S.,Jankulovska M.,Pavlevska M.,Alimani-Jakupi
J.,Bass 2013 HABITS FOR MAINTENANCE OF HYGIENE AT SCHOOL
CHILDREN
Denkova N,Iljovska S,Pavlevska M,Alimani Jakupi J,Majsorceva
M. ,BASS 2013SOCIO-EKONOMIC STATUS AND HABITS OF
MAINTENING ORAL HYGIENE
Denkova N,Popovska M, Nashkova S,Pavlevska M,Veninov F.,BASS2013
ORAL HYGIENE AND DENTAL MORBIDITY AT 15 YEAR OLD
CHILDREN IN SHTIP
J.Alimani – Jakupi,S.Iljovska ,S.Nashkova,M.Majstorceva ,Bass 2014
CARIES RIZIZIK PROFILE IN CHILDREN FOLLOWED BY
THE PROGRAM MODEL CARIOGRAM
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S.Nashkova,M.Majstorceva,N.Denkova,M.Pavlevska,F.Veninov,
Bass 2014 MAINTENANCE OF THE ORAL HYGIENE AND
REPERCUSSIONS ON THE GINGIVA IN CHILDREN AT THE AGE
OF 12
N.Denkova,S.Iljovska,S.Nashkova,M.Majstorceva,F.Veninov ,Bass 2014
CONNECTION OF EDUCATIONAL LEVEL OF PARENTS AND
HABITS OF VISITING THE DENTIST AT 15 YEAR OLD CHILDREN
N.Denkova,S.ILjovska,S.Nashkova,M.Majstorceva,F.Veninov
,Bass
2014 DENTAL AND ORAL HEALTH AT RESPONDENTS OF 12 YEARS
FROM STIP AND ENVIRONMENT
KovacevskaIvona,NashkovaSanja,MarkovskiNikola,Shaklev Jovan,21vi Megunarodennaucenstudentski kongres,9-11 Maj 2014,Ohrid,R.
MakedonijaNAVIKI ZA POSETA NA STOMATOLOG KAJ UCILISHNI
DECA
III.СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV.УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko, Muratovska Ilijana,
Papakoca Kiro, Bilbilova-Zabokova Efka, Radeska Ana, Denkova Natasa,
Nashkova Sanja, Foteva Katerina, Petrovski Mihajlo. (2014)
ПРОФ. Д-Р Дарко Бошнаковски
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
„ Практикум по молекуларна билогија со генетика“ . Факултет за
медицинси науки. Студиска програма – фармација. асс. м-р Мишко Милев,
асс. м-р Марија Караколевска – Илова, , доц. д-р Дарко Бошнаковски:
„Молекуларна билогија со генетика“ . Факултет за медицинси науки.
Студиска програма – фармација. доц. д-р Дарко Бошнаковски
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Dandapat A, Hartweck LM, Bosnakovski D, Kyba M. 2013. Expression
of the human FSHD-linked DUX4 gene induces neurogenesis during
differentiation of murine embryonic stem cells. Stem Cells Dev. 2013
Apr 5. [Epub ahead of print] (импакт фактор 4,46)
2. Gjorgieva D., Zaidman N., Bosnakovski D. 2013. Mesenchymal stem
cells for anti-cancer drug delivery. Recent Patents on Anti-Cancer Drug
Discovery. 2013 Sep 1. [Epub ahead of print] (импакт фактор 2,7)
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Darko Bosnakovski; Stem cell based high-throughput screen to
identify inhibitors of DUX4; COST Action CM1106, Working Group
Meeting Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer
Stem Cells, 21 – 22 February 2013, Porto, Portugal
2. Darko Bosnakovski; ES and IPS cells as a model for
Facioscapulohumeral muscular dystrophy; RGB-Net WG3 Rabbit
stem cell and their potential in creating models; Gödöllő, Check Republic,
26-27th March, 2013
3. Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Markovski, Velo and
Bosnjakovski, Darko and Mrenoski, Slavco (2013) Control of Human
Brucellosis in Endemic Area - Challenge for Veterinary and Human
Medicine. In: IX Kongres mikrobiologa Srbije, 30 May - 01 June 2013,
Beograd, Srbija.
4. Bosnjakovski, Darko (2013) Myogenesis in gene corrected induced
pluripotent stem cells. 2nd International Conference and Exhibition on
Orthopedics & Rheumatology August 19-21, 2013, Embassy Suites Las
Vegas, NV, USA
5. Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Mrenoski, Slavco and
Markovski, Velo and Bosnjakovski, Darko (2013) Human Brucellosis
in Macedonia: Past and Present. In: The 5th Eurasia Congress of
Infectious Diseases, 15-18 May 2013, Tirana, Albania.
6. Bosnakovski, Darko (2013) Mouse models and genetics of myogenic
stem cells. In: Application of neural stem cells, 02-05 Oct 2013, Croatian
Institute for Brain Research, School of Medicine, University of Zagreb,
Croatia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Grant FSHS-82010-01 for “Small Molecule Screen to Identify Inhibitors
of DUX4-mediated Toxicity, Therapeutic Approach for FSHD.”
2. „Оксидирани протеини кај пациенти на хемодијализа – влијание на
суплементацијата со витамин Ц“, финансиран од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, раководител. MPNS COST Action MP1005;
From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization,
modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and
dental medicine (NAMABIO).
3. BMBS COST Action TD1101; A Collaborative European Network on
Rabbit Genome Biology (RGB-Net)
4. CMST COST Action CM1106; Chemical Approaches to Targeting Drug
Resistance in Cancer Stem Cells
5. BMBS COST Action TD1104; European network for development of
electroporation-based technologies and treatments (EP4Bio2Med)
6. Study on antiadipogenic effects of omega n-3 polyunsaturated fatty
acids (PUFAs) in vitro on adipocytes differentiated from bone marrow
mesenchymal stem cells (MSCs) form rabbits, Тракиски Универзитет,
Стара Загора, Бугарија
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4. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр

Име и презиме

1.

Иван Милев

2.

Стипица
Поповски

асистент
специјалист
вонреден
професор

Дарко
Бошнаковски

вонреден
професор

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Звање

Област

Избор/
реизбор

педијатрија

реизбор

ортодонција

реизбор

фармакогенетика
и молекуларна
биологија
аналитика на
Биљана Ѓорѓеска редовен професор
лекови
Ѓорѓи Шуманов редовен професор епидемиологија
Виолета
асистент
медицинска
Дирјанска
специјалист
биохемија
Филипче
Соња Тројачанец
асистент
медицинска
Пипонска
специјалист
биохемија
Лидија Вељаноска
асистент
радиологија
Кириџиска
специјалист
Елена Амбаркова
асистент
трансфузиологија
Виларова
специјалист
асистент
анестезиологија и
Билјана Ефтимова
специјалист
реанимација
клиничка
Зху Јихе
доцент
медицина
вонреден
психопатологија и
Кнегиња Рихтер
професор
психотерапија
ментална
вонреден
хигиена и детска
Гинтер Никлевски
професор
психијатрија
детска
стоматологија
Ана Ангелова
доцент
и превентивна
Волпони
стоматологија
Владимир
асистент
максилофацијална
Милошев
специјалист
хирургија
асистент
Дејан Шеќеринов
офталмологија
специјалист
аналитика на
Софија Петковска Помлад асистент
лекови
гинекологија и
Зоранчо
доцент
акушерство
Петановски

реизбор
реизбор
реизбор
избор
избор
реизбор
реизбор
реизбор
избор
реизбор
реизбор
избор
избор
избор
избор
избор
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20.

Весна Маркова
Челева
Киро Папакоча

21.

Васо Талески

22.

Андон Чибишев

23.

Гордана Панова

19.
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доцент

офталмологија

избор

доцент
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор

имплантологија

реизбор

микробиологија

реизбор

токсикологија

избор

логопедија

реизбор
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Вовед
Извештајот за работата на деканот на Машински факултет за
периодот од 1 октомври 2013 до 30 септември 2014 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 склоп 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 сочинуват избраните редовни
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и
студентите.
Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Саша Митрев
на ден 9.8.2011 со одлука дел.бр. 0801-799/1 од 9.8.2011 година го избра
доц. д-р Дејан Мираковски за декан на Машински факултет. Со одлука
на Универзитетскиот сенат дел.бр. 0701-902/8 од 12.9.2011 година
е потврдена одлуката за избор доц. д-р Дејан Мираковски за декан на
Машински факултет.
За Продекан на Машинскиот факултет со одлука на Наставно –
научниот совет дел.бр. 2702-64/4 од 1.9.2011 година е избран: доц. д-р
Симеон Симеонов.
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2. Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Реден
број

Презиме и име

1

Мираковски Дејан

2

Симеонов Симеон

3

Зоран Димитровски

4

Златко Соврески

5

Звање
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор

Во редовен
Со договор за
работен
ангажирање
однос

да
да

доцент

да

Мишко Џидров

доцент

да

6

Цветков Славчо

доцент

да

7

Цветаноски Радомир

8

Темелкоска Братица

9

Владан Андоновиќ

10
11

насловен
вонреден
професор
насловен
доцент

да
да

асистент

да

Сашко Димитров

асистент

да

Марија Чекеровска

асистент

да

асистент

да

12

Љубица Стефановска
Цераволо

12

Горан Поп Андонов

13

Сашко Милев

помлад
асистент
помлад
асистент

1 - технички секретар
Сашка Атанасова
1 - секретар на Факултетот.
Љубица Медарска Апостолова
1 - библиотекар
Сашка Атанасова
1 - референт за студентски прашања
Сашка Атанасова
1 - Економ на единицата на Универзитетот
Миланов Сашко
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3. Катедри
1 Катедра за општо и производно машинство, шеф на катедра доц. д-р
Славчо Цветков
2 Катедра за сообраќај и транспорт, шеф на катедра доц. д-р Златко
Соврески
3 Катедра за контрола на квалитет, шеф на катедра доц. д-р Мишко
Џидров
За целосно покривање на наставата, ангажирани се наставници и
соработници од другите факултети во состав на Универзитетот и тоа:
– проф. д-р Тодор Делипетров од Факултет за природни и технички
науки;
– проф. д-р Орце Спасовски од Факултетот за природни и технички
науки;
– проф. д-р Сашо Гелев од Електротехнички факултет;
– проф. д-р Владо Гичев од Факултет за информатика;
– проф. д-р Благој Голомеов од Факултетот за природни и технички
науки;
– проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска од Факултет за информатика;
– асистент м-р Лимонка Лазарова од Факултет за информатика;
– асистент м-р Марија Митева од Факултет за информатика;
– доц д-р. Марија Кукубајска од Филолошки факултет;
– асистент м-р Наталија Поп Зариева, од Филолошки факултет.
3. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред на 7. седница на ННС одржана на 9.10.2013 год.:
Усвојување на записникот од 6. седница на ННС на Машински
факултет;
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на одлука за избор на еден наставник во насловно звање
вонреден професор за наставно научната област „Механика на
флуиди и струјно технички системи“ според Универзитетски билтен
бр. 109 од 15.9.2013 година;
3. Донесување на одлука за избор на еден соработник во звање
помлад асистент за наставно научната област „Автоматика“ според
Универзитетски билтен бр. 109 од 15.9.2013 година;
4. Донесување на одлука за усвојување на предлог годишен план и
програма за издавачка дејност на Машински факултет за учебаната
2013/2014 година;
5. Донесување на одлука за избор на рецензенти за рецензирање на
скрипта под наслов Проектен менаџмент од авторот доц.д-р Мишко
Џидров;
6. Барања од студенти на прв циклус студии;
7. Барања од вработени;
8. Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за избор на д-р Радомир Цветановски за наставник во
насловно звање вонреден професор за наставно научната област
механика на флуиди и струјно-технички системи.
2. Одлука за избор на м-р Сашко Милев за соработник во звање помлад
асистент за наставно научната област автоматика.
3. Одлука за усвојување на годишна Програма и План за издавачка
дејност на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ за
2014 година.
4. Одлука за избор на рецензенти за издавање на Скрипта по предметот
Проектен менаџмент.
5. Одлука за измена на одлука бр.2702-85/9 од 29.11.2011 за формирање
на комисии за проверка на постојните учебници од македонски автори
кои се користат на Машински факултет.
6. Одлука за одобрување на паралелно студирање за студент Спасова
Марија.
7. Одлука за префрлување и признавање на испити на студентот Дејан
Николов.
8. Одлука за префрлување и признавање на испити на студентот Саша
Михајлов.
9. Одлука за активирање на прекинати студии на студент Емре
Шекероуглу.
10. Одлука за активирање на прекинати студии на студент Горги
Димитров.
11. Одлука за активирање на прекинати студии на студент Ненад Венков.
12. Одлука за мирување на студиите во време од една година на студент
Дејан Илиевски.
13. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студент Златко Јованов.
14. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студент Маја Цветкоска.
15. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Оливер
Славевски од редовен во вонреден.
16. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Драгана
Јорданова од редовен во вонреден.
17. Одлука за признавање на испити положени на друг универзитет за
студент Ердинч Ватансевер.
18. Одлука за признавање на испити положени на друг универзитет за
студент Горанчо Стаменковски.
19. Одлука за признавање на испити положени на друг универзитет за
студент Ненад Венков.
20. Одлука за признавање на испити положени на друг универзитет за
студент Гоце Василев.
21. Одлука за признавање на испити положени на друг универзитет за
студент Владимир Алагогев.
22. Одлука за признавање на испити положени на друг универзитет за
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студент Ангел Негриевски.
23. Одлука за одобрување за промена на студиска програма за студент
Ненад Венков.
24. Одлука за одобрување на отсуство во странство за доцент д-р Златко
Соврески.
Дневен ред на 8. седница на ННС одржана на 1.11.2013 год.:
Усвојување на записникот од 7. седница на ННС на Машински
факултет;
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на одлука за усвојување на годишен извештај за работата
на Деканот на Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип, во периодот 15.9.2012 до 15.9.2013 година;
3. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно – научните области
автоматика и механика на флуидите и струјно технички системи на
Машинскиот факултет;
4. Донесување Одлука за усвојување на елаборат и акредитација на
нова студиската програма Машинство на трет цикл ус на студии на
Машинскиот факултет во траење од 3 години 180 ЕКТС;
5. Донесување Одлука за одржување на практична настава на студентите
од 3, 5, 6 и 7 семестар на Машински факултет;
6. Донесување Одлука за формирање на комисијата за запишување
на студенти на втор циклус на студии на студиските програми на
Машински факултет за учебната 2013/2014;
7. Барања од вработени;
8. Барања од студенти.
Донесени одлуки:
1. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на деканот
на Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
во периодот 15.9.2012 до 15.9.2013 година.
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден соработник
во звање асистент за наставно – научните области автоматика и
механика на флуидите и струјно-технички системи на Машинскиот
факултет.
3. Одлука за усвојување на елаборат и акредитација на нова студиската
програма Машинство на трет циклус студии на Машинскиот
факултет во траење од 3 години 180 ЕКТС.
4. Одлука за одржување на практична настава на студентите од 3, 5, 6 и
7 семестар на Машински факултет.
5. Одлука за формирање на комисија за запишување на студенти на втор
циклус на студии на студиските програми на Машински факултет за
учебната 2013/2014.
6. Предлог - мислење за ослободување од партиципација за студент
Владо Радевски поради тоа што е припадник на безбедносните сили
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на РМ (бранител), кое ќе се испрати на разгледување до Комисија за
финансии, развој и инвестиции.
7. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентотАнита
Костадинова од редовен во вонреден.
8. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Горги
Димитров од редовен во вонреден
9. Одлука за активирање на прекинати студии за студент Ивана
Аврамовска
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
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Дневен ред на 9. седница на ННС одржана на 10.12.2013 год.:
Усвојување на записникот од 8мата седница на ННС на Машински
факултет;
Наставна проблематика;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на еден соработник во звање асистент за наставно – научната област
Автоматика и механика на флуидите и струјно технички системи,
според конкурс објавен на 26.11.2013 година;
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден соработник во звање асистент за наставно – научната област
Автоматика и механика на флуидите и струјно-технички системи,
според конкурс објавен на 26.11.2013 година;
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно – научната област анализа
и мерење на работата и времето;
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус на студии за учебната 2014/2015 година;
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус на студии за учебната 2014/2015 година;
Донесување Одлука за покриеност на наставата за летен семестар
за прв циклус на студии на Машинскиот факултет за учебната
2013/2014 година.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот на
скриптата „Проектен менаџмент“ од авторите доц. д-р Мишко
Џидров и асс.м-р Емилија Ристова, според Универзитетски билтен
112, 5.11.2013;
Донесување на одлуки за прием на кандидати на втор циклус на
студиските програми на Машинскиот факултет, учебна 2013/2014.
Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски од страна
на проф. д-р. Тодор Делипетров професор на Факултет за природни и
технички науки при УГД –Штип.
Донесување Одлука за преземање на преостанати обрски од страна
на асс. м-р Сашко Милев помлад асистент на Машински факултет
при УГД-Штип.
Донесување Одлука за ангажирање на насловен доцент д-р Братица
Темелкоска.
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13. Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Елениор Николов
доцент на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје
на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Донесување на одлука за ангажирање на насловен вонреден проф д-р.
Радомир Цветаноски.
15. Барања од вработени.
16. Барања од студенти.
Донесени одлуки:
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор
на еден соработник во звање асистент за наставно – научната област
автоматика и механика на флуидите и струјно технички системи.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија на еден соработник
во звање асистент за наставна научната област автоматика и механика
на флуидите и струјно-технички системи.
3. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден соработник во
звање асистент за наставно – научната област анализа и мерење на
работата и времето.
4. Одлука за одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување
на прв циклус на студии за учебната 2014/2015 година.
5. Одлука за одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување
на втор циклус на студии за учебната 2014/2015 година.
6. Одлука за покриеност на наставата за прв циклус летен семестар за
учебната 2013/2014 година на Машински факултет.
7. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот на скриптата
„Проектен менаџмент“ од авторите доц. д-р Мишко Џидров и асс.м-р
Емилија Ристова.
8. Одлука за запишување на втор циклус на Ивица Карапетковски.
9. Одлука за запишување на втор циклус на Ристе Божинов.
10. Одлука за преземање на преостанати обврски од страна на проф. д-р
Тодор Делипетров.
11. Одлука за преземање на преостанати обврски од страна на асс. м-р.
Сашко Милев.
12. Одлука за ангажирање на насловен доцент д-р. Братица Темелкоска.
13. Одлука за ангажирање на доцент д-р. Елениор Николов.
14. Одлука за ангажирање на насловен вонреден професор д-р. Радомир
Цветаноски.
15. Одлука за одобрување на отсуство во странство на асс. м-р Горан
Поп Андонов.
16. Одлука за активирање на студиите на студентот Мехмет Џан
Киреметџи.
17. Одлука за мирување на студиите на студентот Никола Стојанов.
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Дневен ред на 10. седница на ННС одржана на 25.12.2013 год.:
Усвојување на записникот од 9тата седница на ННС на Машински
факултет;
1. Донесување Одлука за за разрешување на член на Универзитетски
сенат.
-

Донесени одлуки:
1. Одлука за разрешување на доц. д-р Славчо Цветков од член на
Универзитетски сенат.
Дневен ред на 11. седница на ННС одржана на 28.1.2014 год.:
1. Усвојување на записникот од 10. седница на ННС на Правен факултет;
2. Наставна проблематика;
3. Донесување на одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 25.12.2013 година за избор на еден соработник во звање
Асистент за наставно – научната област анализа и мерење на работата
и времето;
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден соработник во звање асистент за наставно – научната област
анализа и мерење на работата и времето;
5. Донесување Одлука за избор на членови во одборот за соработка и
доверба со јавноста од Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување Правилник за дополнување на
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Машинскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука бр. 270276/5 од 10.12.2013 за покриеноста на наставата за летен семестар за
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Донесување Одлука за замена на соработник – член на Наставно научен совет на Машинскиот факултет;
9. Донесување на избор на рецензенти за издавање на монографија
под наслов „Микроструктурните и механичките промени на челици
отпорни на повишени температури во експлоатациони услови“ од
авторот наслов.доц. д-р Братица Темелкоска;
10. Донесување Одлука за усвојување на скриптата со наслов „Машинска
обработка и производни системи“ – од авторите доц. д-р Славчо
Цветков и асс. м-р Сашко Димитров на Машинскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
11. Донесување Одлука за утврдување на составот на Наставнонаучниот совет, за летниот семестар во учебната 2013/2014 година
на Машинскиот факултет;
12. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
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13. Барања од вработени;
14. Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно – научната област анализа
и мерење на работата и времето.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
соработник во звање асистент за наставно – научната област анализа
и мерење на работата и времето.
3. Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Машински факултет.
4. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Машинскиот факултет.
5. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2702-76/5 од
10.12.2013 година за покриеноста на наставата за летен семестар за
учебната 2013/2014 година на Машински факултет.
6. Одлука за замена на соработник – член на Наставно - научен совет на
Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, и за
нов член на ННС.
7. Одлука за избор на рецензенти за издавање на Монографија под
наслов „Микроструктурните и механичките промени на челици
отпорни на повишени температури во експлоатациони услови“.
8. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на скриптата со
наслов „Машинска обработка и производни системи“.
9. Одлука за утврдување на составот на Наставно-научниот совет, за
летниот семестар во учебната 2013/2014 година на Машинскиот
факултет.
10. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Машински факултет.
11. Решение за претседател на Рецензентска комисија за проф. д-р
Симеон Симеонов.
12. Решение за член на Рецензентска комисија за проф. д-р Радмил
Поленаковиќ.
13. Решение за член на Рецензентска комисија за доц. д-р. Мишко Џидров.
14. Одлука за одобрување на отсуство на асс. м-р Горан Поп Андонов.
15. Oдлука за одбивање на барањето од студентот Дени Горгиев.
16. Одлука за мирување на на студентот Трајчо Митров.
17. Одлука за ангажирање на проф. д-р Никола Туневски.
18. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
на студентот Кристијан Василев.
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Дневен ред на 12. седница на ННС одржана на 18.3.2014 год.:
1. Усвојување на записникот од 11. седница на ННС на Машински
факултет;
2. Наставна проблематика.
3. Разгледување на покриеноста на наставата за прв и втор циклус на
студии.
4. Донесување на одлука за назначување на координатор за разгледување
на барања од студенти.
5. Донесување на одлука за избор на еден соработник во звање асистент
за наставно научната областа Автоматика и механика на флуидите и
струјно технички – системи, според Универзитетски билтен, 119 од
3.3.2014 година.
6. Донесување на одлука за распишување на конкурс за избор на
асистент-докторанд за наставно – научната област транспорт
маханизација на Машински факултет.
7. Донесување на одлука за усвојување на рецензија за ракописот
„Збирка задачи по техничка механика II (Кинематика, динамика
и осцилации)“ од авторите доц. д-р Златко Соврески и проф. д-р
Симеон Симеонов, според Универзитетски билтен бр.117 од 3.1.2014
година.
8. Донесување на одлука за усвојување на рецензија на ракописот за
монографија „Микроструктурни и механички промени на челици
отпорни на високи температури во експлоатациони услови од авторот
наслов.доц. д-р Братица Темелковска, според Универзитетски билтен
бр.119 од 3.3.2014 година.
9. Барања од вработени.
10. Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки:
1. Одлука за назначување на координатор за разгледување на барања од
студенти на Машински факултет.
2. Одлука за избор на соработник во звање асистент за наставно
научната област Автоматика и механика на флуидите и струјно
технички системи.
3. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден соработник во
звање асистент-докторант за наставно – научната област Транспортна
механизација на Машинскиот факултет.
4. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата за ракописот
со наслов „Збирка задачи по техничка механика II (Кинематика,
динамика и осцилации)“ од авторите доц.д-р Златко Соврески и
проф.д-р Симеон Симеонов.
5. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот за
монографија со наслов „Микроструктурни и механички промени на
челици отпорни на високи температури во експлоатациони услови“
од авторот наслов.доц.д-р Братица Темелковска.
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6. Одлука за одобрување на превоз на релација Штип – Виница –
Струмица – Битола – Струмица – Штип - Виница, поради реализирање
на практична настава во РЕК Битола.
7. Одлука за признавање на испит на студентот Кристијан Василев.
8. Одлука за признавање на испит на студентот Никола Арсовски.
Дневен ред на 13. седница на ННС одржана на 29.4.2014 год.:
1. Усвојување на записникот од 12. седница на ННС на Машински
факултет.
2. Наставна проблематика.
3. Донесување на одлука за избор на еден соработник во звање асистент
за наставно научната областа Анализа и мерење на работата и
времето, според Универзитетски билтен, 121 од 1.4.2014 година.
4. Донесување на одлука за покриеност на наставата за прв циклус на
Машинскиот факултет за учебната 2014/2015 година.
5. Донесување на одлука за покриеност на наставата за втор циклус на
Машинскиот факултет за учебната 2014/2015 година.
6. Донесување на одлука за ангажирање на проф. д-р Миколај
Кузиновски на трет циклус на студии на Машинскиот факултет.
7. Донесување на одлука за ангажирање на доц. д-р Мите Томов на трет
циклус на студии на Машинскиот факултет.
8. Донесување на предлог-одлука за ангажирање на визитинг професори;
9. Барања од студенти.
10. Барање од вработени.
Донесени одлуки:
1. Одлука за избор на м-р Љубица Стефановска Цераволо за
соработник во звање асистент за наставно-научната област анализа
и мерење на работата и времето.
2. Одлука за покриеност на наставата за прв циклус на студии (зимски
и летен семестар) на Машински факултет, за учебната 2014/2015
година.
3. Одлука за покриеност на наставата за втор циклус на студии (зимски
и летен семестар) на Машински факултет, за учебната 2014/2015
година.
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Миколај Кузиновски – редовен
професор на Машински факултет при Универзитет „Св.Кирил и
Методиј“ - Скопје, за трет циклус на студии.
5. Одлука за ангажирање на доц. д-р Мите Томов – редовен доцент
на Машински факултет при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, за трет циклус на студии.
6. Одлука за одобрување на отсуство во странство на проф. д-р Дејан
Мираковски.
7. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Мишко Џидров.
8. Одлука за признавање на испит на студентот Ердинч Ватансевер.
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Дневен ред на 14. седница на ННС одржана на 23.5.2014 год.:
1. Донесување Одлука за покриеност на настава за трет циклус на
Машински факултет.
2. Барања од вработени.
Донесени одлуки:
1. Одлука за покриеност на наставата за трет циклус на студии (зимски
и летен семестар) на Машински факултет, за учебната 2014/2015
година.
2. Одлука за одобрување на отсуство во странство на помл.асс. м-р
Горан Поп-Андонов.
3. Одлука за одобрување на отсуство во странство на доц. д-р Златко
В.Соврески.
Дневен ред на 15. седница на ННС одржана на 18.6.2014 год.:
1. Барања од вработени
Донесени одлуки:
1. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на
ассистент Сашко Димитров.
2. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на
професор Симеон Симеонов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневен ред на 16. седница на ННС одржана на 7.7.2014 год.:
Усвојување на записниците од 14. и 15. седница на ННС на Машински
факултет
Наставна проблематика.
Донесување на одлука формирање на комисија за прием на документи
за запишување на студентите на Машински факултет за учебната
2014/2015 за прв циклус.
Донесување на одлука формирање на комисија за прием на документи
за запишување на студентите на Машински факултет за учебната
2014/2015 за втро циклус.
Донесување на предлог - одлука за ангажирање на визитинг
професори.
Барањa од вработени.
Барања од студенти.

Донесени одлуки:
1. Одлука за формирање Конкурсна комисија за упис на студенти на
прв циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2014/2015 година.
2. Одлука за формирање Конкурсна комисија за упис на студенти на
втор циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2014/2015 година.
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3. Предлог - одлука за ангажирање на Јорг М.Елсенбах за визитинг
професор на Машински факултет.
4. Предлог - одлука за ангажирање на д-р Дејан Ивезиќ за визитинг
професор на Машински факултет.
5. Предлог - одлука за ангажирање на д-р Зоран Анишиќ за визитинг
професор на Машински факултет.
6. Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
единицата и признавање на испити на студентот Владимир Величков..
7. Одлука за признавање на испити на студентот Гоце Ристоски.
8. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Влатко Арсов..
9. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Елица Симеонова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневен ред на 17. седница на ННС одржана на 15.8.2014 год.:
Усвојување на записникот од 16. седница на ННС на Машински
факултет;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 4.7.2014 година за избор на еден асистент докторант за
наставно – научната област транспортна механизација.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден асистент докторант за наставно – научната област
транспортна механизација според конкурс од 4.7.2014.
Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука дел.бр.270260/9 од 29.4.2014 за покриеност на наставата за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година.
Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски
семестар за учебната 2014/2015 година на Машински факултет.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.

Донесени одлуки:
1. Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
асистент- докторант за наставно – научната област Транспортна
механизација.
2. Решение за претседател на Рецензентска комисија за проф. д-р
Симеон Симеонов.
3. Решение за член на Рецензентска комисија за доц. д-р Елениор
Николов.
4. Решение за член на Рецензентска комисија за проф. д-р Зоран
Десподов.
5. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент докторанд за наставно-научната област транспортна
механизација.
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6. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2702-60/9 од
29.4.2014 година за покриеноста на наставата за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
7. Одлука за утврдување на составот на Наставно-научниот совет, за
зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година на Машински
факултет.
8. Одлука за активирање на студиите на студентот Круме Иванов.
9. Одлука за активирање на студиите на студентот Милутин Чукиќ.
10. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Златко Атанасов.
11. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Столе Трајков.
12. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Јоцо Митев.

1.

2.
3.
4.
5.

Дневен ред на 18. седница на ННС одржана на 3.9.2014 год.:
Усвојување на записникот од 17. седница на ННС на Машински
факултет;
Донесување на одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната области автоматика
и Механика на флуидите и струјно технички системи на Машинскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување на одлука за ангажирање на стручњаци од праксата на
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување на одлука за организирање на превоз за студенти за
посета на саемот Технома 2014.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.

Донесени одлуки:
1. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден соработник во
звање асистент-докторант за наставно – научната област транспортна
механизација на Машинскиот факултет.
2. Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса за учебната 2014/2015
година на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип
3. Одлука за организирање на превоз за студенти на релација Струмица
– Штип - Скопје – Штип –Струмица.
4. Одлука за одобрување на отсуство во странство на проф. д-р Дејан
Мираковски
5. Одлука за одобрување на отсуство во странство на доц. д-р Мишко
Џидров.
6. Одлука за активирање на студиите на студентот Кристина Стаменкова.
7. Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Влатко Видевски.
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8. Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на Влатко Гоцевски.
9. Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Никола Стојков.
10. Предлог – одлука за признавање на испити на Крсте Бучковски.
11. Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Горан Захариев.
Дневен ред на 19. седница на ННС одржана на 24.9.2014 год.:
1. Барања од студенти на прв циклус;
2. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери на Машински
факултет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Донесени одлуки:
Одлука за активирање на студиите на студентот Галеб Пешов.
Одлука за активирање на студиите на студентот Јанко Цветинов.
Одлука за активирање на студиите на студентот Мартин Стојчев
Одлука за мирување на студиите на студентот Дејан Соколов.
Одлука за активирање на студиите на студентот Борис Биберовиќ.
Одлука за промена на статусот на студентот од редовен во вонреден
на студент Виктор Томев.
Предлог – одлука за префрлување од друг Универзитет и признавање
на испити на Роберт Николов.
Предлог – одлука за признавање на испити на Благојчо Митровски.
Предлог – одлука за признавање на испити на Јованка Ангеловска.
Предлог – одлука за признавање на испити на Јовче Антевски.
Предлог – одлука за признавање на испити на Сашо Дојчиновски.
Предлог – мислење по барање од Горан Гилев.
Предлог – одлука за непризнавање на испитите на Љубомир
Николовски.

4. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
- Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по одделни
предмети
5. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
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1. Име на лабораторија

Р.бр. Вид на опрема

Количина

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

1

16

2. Име на предавална

Р.бр. Вид на опрема
1
2

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

3. Име на амфитеатар

Р.бр. Вид на опрема
/

/

4. Име на кабинет

Р.бр.
1
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Количина

Вид на опрема

Деканат- 1.Циско ИП телефон
2.Печатар Ксерокс
3.Компјутер Еспримо
4.Копир Ксерокс
5.Подвижна касета со3фиоки
6.Конференциска маса
7.Кожена фотелја
8.Работно биро
9.Компјутерски сегмент
10.Орман со дрвени врати
11.Клуб маса
12.Стол за странки
13.Скенер
Професори- 1.Работно биро
2.Кожени фотелји
3.Подвиж. касета со 3 фиоки
4.Циско ИП телефон
5.Ормар со дрвени врати

9
17
1
10
20
1

Количина
/

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.Ормар со дрвени врати
5.Подвиж. касет.со 3 фиоки
6.Клуб маса
7.Столица за странки

5
7
6
5
5
1
2

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

-

Реновирање, адаптација и санација на просториите
Просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани.

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

Наслов на
проектот

2013

Ремонт на половна
радосеалка
NORDSTEN
COMBI – MATIK
CKG 400
Проект финансиран
од страна на
Универзитет “Гоце
Делчев”,
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Позиција
Главен истражувач:
-проф. Зоран
Димитровски
Истражувачи:
-проф. Љупчо
Михајлов
-Тимко Иљов
-Илија Санев

Опис на активностите
во тек на проектот:

Извршување на
научноистражувачка
работа на 32 редна
сеалака која треба да
помогне во навремено и
квалитетно извршување
на сеидбените операции
на земјоделските
површини
Извршување на
научноистражувачка
работа
Истражувачкоординатор на
работата на тимот на
проектот

2012-

Hygiena dopravních
prostředků.
Доц. д-р Златко
Project” CVUT
В. Соврески,
University – Faculty
соработникof Transport and
истражувач на проект
Trafic – Praha, Czech
republic

2012-

Извршување на
Pasivní bezpečnost
научноистражувачка
dopravních
работа во пасивната
prostředků.
Доц. д-р Златко
безбедност на
Project” CVUT
В. Соврески,
транспортните средства
University – Faculty
соработникИстражувачof Transport and
истражувач на проект
координатор на
Trafic – Praha, Czech
работата на тимот на
republic
проектот
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2013/
2015

Моделирање
на прогнози и
сегментирање на
превозите.
Оптимизациона
Главен истражувач: Оценка на резултатите
техно-економска
проф. Дејан
од приложените
анализа за
Мираковски
алтернативи за превоз.
железничките
Истражувачи:
Вклучува анализа на
превози по
проф. Светла
ризик при различни
трансевропските
Стоилова
трафик сценарија на
жeлезнички
проф. Симеон
превоз и обеми на
коридори на
Симеонов
железнички потоци.
република
проф. Зоран Десподов Повеќекритериумска
македонија
проф. Зоран Панов
анализа на шемите на
Помлади
превоз.
Проект финансиран
истражувачи:
Одредување на
од страна на
м-р Горан Попкапацитетот на
Универзитет “Гоце
Андонов
железничките линии.
Делчев”,
м-р Емилија Ристова
Моделирање и
истражување на шеми
за превоз.
Апробација на
разработените модели.

9. Објавени трудови (го пополнува техничкиот секретар)
Во текот на оваа година наставниот кадар на Машински факултет
има објавено и презентирано поголем број на научни трудови, во земјава
така и надвор од неа.
Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko and
Dzidrov, Misko and Milev, Sasko (2014) Фрикционе материјале за спојнице
моторна возила. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa
Kostolac - Zbornik Radova, 2014 (279). pp. 182-190. ISSN 978-86-9129273-7
Danev, Darko and Kjosevski, Milan and Simeonov, Simeon (2014)
Increasing stiffness of diaphragm-spring fingers as a part of system approach
improvement of friction clutch function. International Journal of Automobile
Engineering, 4 (1). pp. 11-22. ISSN 2278–9413
Danev, Darko and Kjosevski, Milan and Simeonov, Simeon (2013)
Influence of the specific sliding work on tribological parametars of friction
linings for heavy vehicle clutches. TTEM, 8 (4). pp. 1899-1903. ISSN 18401503
Sovreski, Zlatko and Simeonov, Simeon and Mitev, Trajce and PopAndonov, Goran and Dzidrov, Misko (2014) Технологии комбинованих
циклуса за интегровање гасификације термоенергетских постојења у
функции заштите животне средине.Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i
energetskog kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2014 (279). pp. 153-159.
ISSN 978-86-912927-3-7
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Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko
(2014) Потрошња енергије, економски развој и цене: доказ са временске
серие за CESEE земље. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog
kompleksa Kostolac - Zbornik Radova, 2014. pp. 96-105. ISSN 978-86912929-3-7
Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko
(2014) Energy consumption, economic development and prices: Time series
evidence in CESEE countries. Comparative Political Economy: Regulation
eJournal.
- Dzidrov, Misko and Mirakovski, Dejan and Simeonov, Simeon and
Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko (2013), “Economic Freedom And
Conflicts Tendencies In The Balkan Countries”, International Journal of
Scientific & Technology Research, 2 (10), October 2013. pp. 47-50. ISSN
2277-8616
- Dzidrov, Misko and Mirakovski, Dejan and Simeonov, Simeon and
Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko (2013), “Relationship between
economic freedom and conflict in the Balkan region”, International
Journal of Scientific & Engineering Research, 4 (10). October-2013, pp.
433-436. ISSN 2229-5518
- Идентификација на возилата од аспект на техничките експертизи
– вештачења – Прв стручен труд под наслов: Идентификација,
марканти и технологии на идентификатори., Стручно советување
„Сообраќајно – техничките вештачења како основ за квалитетно
решавање на судски спорови” – мај 2014, Охрид.
- Идентификација на возилата од аспект на техничките експертизи –
вештачења – Втор стручен труд под наслов: Методи за откривање на
идентификатори, фалсификување на идентификатори, осигурителни
измами., Стручно советување “Сообраќајно – техничките вештачења
како основ за квалитетно решавање на судски спорови” – мај 2014,
Охрид.
- Идентификација на возилата од аспект на техничките експертизи
– вештачења – Трет стручен труд под наслов: Контрола на
идентификатори и постапка при идентификација на возило, Стручно
советување “Сообраќајно – техничките вештачења како основ за
квалитетно решавање на судски спорови” – мај 2014, Охрид.
- Dimitrovski Zoran, (2013) Fatal Consequences in Traffic Accidents With
Tractors in The Agriculture of Republic of Macedonia, International journal
for science, technics and innovations for the industry, Scientific technical
Union of Mechanical Engineering, Issue 6 ISSN 1313-0226,Sofia,
Bugarija.
- Dimitrovski Z., Oljača M.V., Gligorević K., Pjić M., MileusnićZ.: (2013)
Nesreće sa vozačima trakatora u javnom saobraćaju republike makedonije
za period 2005. – 2010. godine, XX Naučni skup,Pravci razvoja traktora I
obnovljivih izvora energije, ISSN 350-2953 Novi Sad, Srbija.
- Oljača Mićo, Radivojević Rade, Pajić Miloš, Gligorević Kosta, Zoran
Dimitrovski (2013) TRACK OR WHEELS – PERSPECTIVES AND
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ASPECTS IN AGRICULTURE, The First International Symposium on
Agricultural Engineering, Proceedings, 4-6 October, III – 9-27p. ISBN:
978-86-7834-179-3 Belgrade-Serbia.
Dzidrov, Misko and Mirakovski, Dejan and Simeonov, Simeon
(2013) “Vehicle emission of greenhouse gases in municipality solid
waste collecting and handling”, 3rd International Conference, Waste
Management and Climate Change, 19 - 21 September, Conference
proceedings pp. 39-41.
Cvetkov, Slavco and Dimitrov, Sasko and Simeonov, Simeon and
Sovreski, Zlatko and Dzidrov, Misko (2013) Influence of the position of
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Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikola and Sovreski, Zlatko
(2013)Input factors for Successful Implementation of Decentralized
Bioenergy Projects in Practice. Machines Technologies Materials, 7 (8).
pp. 8-13. ISSN 1313-0226
Sovreski, Zlatko and Jovanovska, Vangelica and Jovanovski, Nikolce
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and Paspalovski, Toni and Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco
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Ristova E., Gecevska V., Panov Z., Hybrid Cloud Computing Model
and its mid market utilization, The IX International Congress “Machinery,
Materials, Technologies”, International virtual journal for science, techniques
and innovations for the industry, Year VII, ISSN 1313-0226, Issue 1/2013, pp.
11-14, Bulgaria, 2013 (http://mech-ing.com/journal/1-2013.html)
Markov Z., Popovski P., Talevski G., Ristova E., Manufacturing of a
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2013.
G.Pop-Andonov, S.Stoilova. D.Mirakovski, Z.Sovrevski, D. Krstev,
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Chemical Treatment of Water for Steam Boilers in Mining Gorica
Pavlovskaa, Vezirka Jankuloskab, Bratica Temelkoskac a, b Faculty of
Technology and Technical Sciences, Veles.
10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр

Име и презиме

Звање

Област

1

Сашко Димитров

асистент

Автоматика и Механика
на флуидите и струјно
технички системи

2
3
4

Помлад
асистент
Насловен
Радомир Цветаноски вонреден
професор
Љубица
Стефановска
аистент
Цераволо
Сашко Милев

Избор/
реизбор
реизбор

Автоматика

избор

Механика на флуиди и
струјно технички системи

избор

Анализа и мерење на
работата и времето

избор

11. Други активности
- Издадена збирка задачи по предметот Техничка механика 2
(кинематика динамика и осцилации) на Машински факултет при
УГД Штип од авторите д-р. Златко Соврески доцент на Машински
факултет и проф. д-р Симеон Симеонов вонреден професор на
Машински факултет.
1. Печатење на информатори
- Информатор за студентите за учебната 2013/2014 година за
студиските програми Производно машинство, Транспорт организација
и логистика.
2. Учество на когреси, семинари..., на вработените на факултетот
- Златко В. Соврески Учесник и застапник на ЦВУТ – Прага, Чешка
Република на стручно советување „Сообраќајно – техничките
вештачења како основ за квалитетно решавање на судски спорови” –
мај 2014, Охрид.
- Златко В. Соврески Учесник во програмскиот одбор на стручно
советување „Сообраќајно техничките вештачења како основ за
квалитетно решавање на судски спорови” – мај 2014, Охрид.
- Златко В. Соврески Непосредно учество – презентер на 3 (три)
стручни трудови на ТЕМА: Идентифлација на возилата од аспект
на техничките експертизи – вештачења на стручно советување
„Сообраќајно – техничките вештачења како основ за квалитетно
решавање на судски спорови” – мај 2014, Охрид.
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-

Златко В. Соврески Учество во научниот одбор на меѓународна
конференција “Одржлив развој града Пажаревца енергетског
комлекса Костолац”, Костолац-Пожаревац, јуни 2014, Република
Србија.
- Златко В. Соврески Непосредно учество – презентер и председавач
на секција на меѓународна конференција “Одржлив развој града
Пожаревца енергетског комлекса Костолац”, Костолац-Пожаревац,
јуни 2014, Република Србија.
- Зоран Димитровски Научна конференција, Правци на развојот на
тракторите и обновливите извори на енергија, Ноември 2013, Нови
Сад, Република Србија.
- Зоран Димитровски Прв Интернационален симпозиум за
Земјоделско Инженерство, октомври 2013, Белград, Република
Србија.
- Сашко Димитров, Учество на научна конференција „Internacional
Science Conference – Sliven 2014“ во организација на Технички
универзитет – Софија, Факултет во Сливен, Р.Бугарија, со трудот
„Some Geometric Parameters Impact to the Static Characteristics of a
Pilot Operated Pressure Relief Valves“, јуни 2014..
- Симеон Симеонов, Учество на научна конференција „Internacional
Science Conference – Sliven 2014“ во организација на Технички
Универзитет – Софија, Факултет во Сливен, Р.Бугарија, со трудот
„Some Geometric Parameters Impact to the Static Characteristics of a
Pilot Operated Pressure Relief Valves“, јуни 2014.
- Доц д-р Мишко Џидров, Работилница за Стратегијата за
претприемачко учење, Скопје, 14 ноември 2013 година (Presentation
of the draft version of the Entrepreneurial Learning strategy and action
plan, 4th workshop).
- Доц д-р Мишко Џидров, 3rd International Conference, Waste
Management and Climate Change, 19 - 21 September, Dzidrov, Misko
and Mirakovski, Dejan and Simeonov, Simeon (2013) “Vehicle emission
of greenhouse gases in municipality solid waste collecting and handling”.
- Доц д-р Мишко Џидров, Обука: SMARTpreneurship, 31.10.2013,
Скопје.
- Доц д-р Мишко Џидров, Работилница, ЕУ Рамковна програма
за истражување и иновации ХОРИЗОНТ 2020, ТЕМА: Како да се
подготви успешен предлог проект за „Хоризонт 2020”, Среда, 12
февруари 2014, Скопје.
- Доц д-р Мишко Џидров, Обука за претприемништво и вештини за
бизнис планирање во областа на енергетската ефикасност, УСАИД и
Хабитат Македонија, 27.03 – 05.04.2014.
- Доц д-р Мишко Џидров, “Transformational Leadership Foundations”
training programme, May 24th – 31nd, 2014, Berovo, Macedonia.
3. Водење на книга за посета на странци на единицата
4. Патување на вработени во странство
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Златко Соврески, Посета на Машински факултет и Природноматематичкиот факултет во при Универзитетот во Ниш, октомври
2013) – Организатор, и член во научниот одбор за организација на
претстојна меѓународна научна конференција „Одржлив развој града
Пажаревца енергетског комлекса Костолац”, Костолац-Пожаревац,
мај 2014, Република Србија.
Горан Поп Андонов, Посета на Техничкиот универзитет – Факултет
по транспорт во Софија Р.Бугарија, поради консултации и работа на
проектот „Оптимизациона техно-економска анализа на железничкиот
превоз по трансевропските ЖП коридори на Република Македонија“,
декември 2013
Горан Поп Андонов, Посета на Техничкиот универзитет – Факултет
по транспорт во Софија Р.Бугарија, поради консултации и работа на
проектот „Оптимизациона техно-економска анализа на железничкиот
превоз по трансевропските ЖП коридори на Република Македонија“,
февруари 2014
Горан Поп Андонов, Посета на Техничкиот универзитет – Факултет
по транспорт во Софија Р.Бугарија, поради консултации и работа на
проектот „Оптимизациона техно-економска анализа на железничкиот
превоз по трансевропските ЖП коридори на Република Македонија“,
мај 2014
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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, започна со работа на
1.10.2008 година.
Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со
една студиска програма Туризам во Гевгелија и во Штип. Во академска
2009/2010 година настава почна да се одвива на уште две нови насоки,
Бизнис логистика во Гевгелија и Скопје, и на насоката Гастрономија,
исхрана и диететика во Штип. Во академска 2010/2011 година се отвори
нова студиска програма 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 Скопје. Од 2013/2014
година започна со работа уште една нова студиска програма по Бизнис
администрација во Гевгелија и Скопје. Со отварањето на новите студиски
насоки се создадоа можности да студираат студенти од безмалку сите
градови на Република Македонија.
Факултетот од 2011 година реализира и Втор циклус студии со
студиска програма по Меѓународен туризам, а од 2012 година Втор циклус
студии по студиска програма Бизнис логистика.
1. СТРУКТИРА И БРОЈ НА СТУДЕНТИ
Бројот на вработени во Факултетот во текот на 2013/2014 година
изнесува 26 лица, од кои 3 вонредни професори, 7 доценти, 4 асистент,
7 помлади асистенти, 2 технички секретари и 3 референти по студенски
прашања. Планирано е за следната академска 2014/2015 година бројот на
вработени да се зголеми за уште неколку професори и асистенти.
Наставната дејност на Факултетот во текот на 2012/2013 година ја
изведуваат:
1. 3 – вонредни професори:
- д-р Нако Ташков, за доцент избран 2008 г.; за декан избран во 2009
година, и реизбран во 2011 година, за вонреден професор избран во
2013 г.
- д-р Никола В.Димитров, за доцент избран 2008 г.; за продекан избран
2009 г., реизбран во 2011 г., за вонреден професор избран во 2013 г.
- доц. д-р Златко Јаковлев, за доцент избран 2008 г., за вонреден
професор избран во 2013 г.
2.
-

7 – доценти:
доц. д-р Цане Котески, избран 2010 г.
доц. д-р Билјана Петревска, избрана 2010 г.
доц. д-р Елизабета Митрева, избрана 2011 г.
доц. д-р Драшко Анастасоски, избран 2011 г.

759

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

-

доц. д-р Мичо Апостолов, избран 2012 г.
доц. д-р Мимоза Серафимова, избрана 2012 г.
доц. д-р Дејан Методијески, избран 2012 г.
доц. д-р Тања Ангелкова, избрана 2014 г.
доц. д-р Марија Магдинчева Шопова, избрана 2014 г.
доц. д-р Александра Жежова, избрана 2014 г.

3.
-

4 – асистенти – магистри на наука:
д-р Зоран Темелков, избран 2011 г.
асс.м-р Душко Јошески, избран 2011 г.
асс.м-р Анета Стојановска Стефановска, избрана 2014

4.
-

7 – помлади ассистенти – магистри на наука:
пом. асс.м-р Душица Санева, избрана 2011 г.
пом. асс.м-р Владимир Китанов, избран 2011
пом. асс.м-р Татјана Џалева, избрана 2011
пом. асс.м-р Оливер Филипоски, избран 2011
пом. асс.м-р Снежана Дагалева, избрана 2011 г.
пом. асс.м-р Наташа Колевска, избрана 2011 г.
пом. асс.м-р Кристина Ковачевиќ, избрана 2011 г.

5. 2 - технички секретар:
- Павлина Ичева, Гевгелија
- Ивана Шопова, Скопје
-

6. 3 - референти по студенски прашања:
Павлина Ичева, Гевгелија
Владимир Митев, Штип
Огнен Алексоски, Скопје

Бројот на студенти во академска 2012/2013 година може да се
проследи од прегледот што следи.
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ГЕВГЕЛИЈА

2012/
Бизнис
13
администрација
Вкупно
ВКУПНО
Гастрономија,
исхрана и
диететика

ШТИП

2013/ Хотелско 14 ресторанска
Вкупно

СКОПЈЕ

ВКУПНО
Бизнис
логистика
Бизнис
администрација
Гастрономија,
2013/ исхрана и
14 диететика
Хотелско ресторанска
Вкупно
ВКУПНО

I
II
III
I
II
III

26
36
33
14
32
26

4
1
4
/
/
1

30
37
37
14
32
27

5
7
11
5
9
10

35
44
48
19
41
37

I
I
II

27
67
68

0
4
1

27
71
69

2
12
16

29
83
85

III

59

5

64

21

85

I
II
III

194
37
38
68

10
7
5
12

204
44
43
80

49
14
12
15

253
58
55
95

25
61
63
68
192
107
185
141
100
4
53
46
37
17
248
255
187
690

7
15
12
12
39
18
0
0
46
0
0
0
12
11
76
11
0
87

32
3
76 22
75 15
80 15
231 52
125 30
185 74
141 43
146 23
4
2
53 12
46 21
49 10
28 10
324 65
266 96
187 64
777 225

35
98
90
95
283
155
259
184
169
6
65
67
59
38
389
362
251
1002

I

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

24

8

32

8

40

Се вкупно

Се вкупно

Бизнис
логистика

Вонредни

Туризам

БРОЈ НА СТУДЕНТИ

Државна
квота
Кофинансирање
Вкупно
редовни

Насока

Година
на студирање

Место

Академска
година

Табела - Број на студенти, по насоки, места и години на студирање во
2012/2013 г.

127
97
29
253

208
75
283
598
169
138
97
1002
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Туризам

СЕ
ВКУПНО

Бизнис
логистика
Бизнис
администрација
2012/ Гастрономија,
13
исхрана и
диететика
Хотелско –
ресторанска
СЕ ВКУПНО
СЕ ВКУПНО

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

26
4
30
36
1
37
33
4
37
121 18 139
217
0
217
167
1
168
127 46 173
41
7
48
91
5
96
74
12
86
61
20
81
42
18
60
376 95 471
386 24 410
274 17 291
1036 136 1172

5
7
11
35
83
53
25
16
24
36
18
13
99
127
100
326

35
44
48
174
300
221
198
64
120
122
99
73
570
537
391
1498

127
695
198
306
172
1498

Вработените во Факултетот, се разбира и на раководната структура
на Универзитетот, за следната академска 2014/2015 година, планираат
бројот на вкупно запишани и новозапишани студенти да ја надмине
бројката од над 2.500 студенти.
Во април 2014 година, во хотел „Аполонија“ – во Гевгелија беше
организирана традиционална изложба - шестата по ред, на тема „Туристичко
- гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“. На
изложбата од страна на студентите беа подготвени разновидни домашни
специјалитети, како и разни стари народни носии и предмети кои некогаш
се користеле во домаќинставта. На изложбата активно учество земаа
студентите од прва и втора година туризам. Изложбата масовно беше
посетена од граѓаните на Гевгелија и опкружувањето.
Во текот на ноември 2013 година на Факултетот за туризам и бизнис
логистика стартуваше третата генерација на студенти на втор циклуспостдипломски студии, насока Меѓународен туризам, и втората генерација
на насока – модул Бизнис логистика. Во тек е процедурата за акредитација
на нова студиска програма за Втор циклус по Гастрономија, исхрана и
диететика, како и акредитација на трет циклус студии по туризам и
угостителство. Доколку истите бидат акредитирани, со активна настава,
Факултетот планира да стартува во следната 2014/2015 година.
Во текот на 2011-2013 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, реализира
обука и полагање на над 300 кандидати, кои успешно ги положија испитите
предвидени според програмата.
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2. КАТЕДРИ
Катедри во состав на Факултетот
Согласно Правилникот во составот на Факултетот се следните
катедри:
- Катедра за туризам
- Катедра за гастрономија, исхрана и диететика
- Катедра за бизнис логистика
Од академска 2008/2009 година со работа започна само Катедрата
за туризам, од 2011/2012 година започна со работа и катедрата за бизнис
логистика, а од учебната 2013/2014 година и Катедрата по гастрономија,
исхрана и диететика.
Настава, активности на катедрите
На сите три катедри редовно се реализира настава, предавања, и
вежби. Наставата во Гевгелија се реализира во нов објект кој располага
со 3 предавални и 3 канцеларии (по една за наставници, асистенти и
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 2013/2014 година студентите активно ги посетуваа
предавањата и вежбите на сите наставни предмети. Сите студенти –
редовни и вонредни изработија и предадоа семинарски предмети по сите
наставни предмети. Исто така, во двата семестри, студентите кај речиси
сите наставни предмети постигнаа одлични резултати на колоквиумите
и завршните испити. Добри резултати се постигнати и на трите
испитни рокови-сесии: зимска (февруарска), летна (јунска) и есенска
(септемвриска).
Согласно со наставните програми од страна на предметните
наставници реализирани се поголем број посети на бањи, музеи,
археолошки локалитети, хотели, ресторани, туристички агенции, саеми,
јавни транспортни претпријатија, реализирани се екскурзии, теренски
наставни часови, теренска настава (Кратово, Старо Нагоричане, Кокино) и
сл. 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
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и средни претпријатија во Гевгелија, Штип, Охрид, Струмица, Радовиш,
Неготино, Берово, Кочани, Дојран, Преспа, Скопје, Куманово, Маврово,
Попова Шапка и други места во Република Македонија. Додека пак,
студените од студиската програма Бизнис логистика реализирааат
феријална пракса во разни осигурителни, шпедитерски друштва, агенции
и други разни други бизнис компании.
Во периодот од февруари-мај 2014 година, како и во периодот
мај-септември месец 2014 година, односно двапати по три месеци на
професионалн пракса во Германија, во познатите германски туристички
дестинации на осторвите Уседом и Руген, беа над 250 студенти на ФТБЛ.
Оваа пракса е резултат на воспоствената соработка на Факултетот со
Балктик колеџот во Швенинг – Германија, и во хотели во Палма де Мјорка
на Блеарските острови во Шпанија. Додека пак, на најголемиот Балеарски
остров, Мајорка, во пролета и изминатото лето на пракса во хотели и
ресторани беа упатени над 30 студенти.
ФТБЛ во текот на 2014 година воспостави соработка и се вклучи во
реализација на зеднички проекти со: Универзитет „Аристотел“ – Солун,
Грција; Универзитет „Еуро колеџ“ – Благоевград, Бугарија и Универзитет
„Балдик Колеџ“ – Швериген, Германија.
Студенти на ФТБЛ се активни учесници на разни туристички и
гастрономски манифестации во Гевгелија („Смоквијада“), во Штип
(„Пастрмајлијада“), во Скопје (на повеќе манифестации) и на други места.
Раководители на катедрите
Раководители на катедрата за туризам е вон. проф. д-р Нако Ташков.
Раководител на катедрата бизнис логистика е избран доц. д-р Драшко
Атанасоски, а за Катедрата за гастрономија, исхрана и диететика
раководители е доц. д-р Дејан Методијески.
3. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНОНАУЧНИТЕ СОВЕТИ
Одржани седници со дневен ред и донесени одлуки:
Дневен ред на 100. седница на ННС одржана на ден 30.9.2013 год.:
Оваа, 100. јубилејна седница се одржана на Пониква, во свечен
амбиент.
1. Донесување одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Комуникации
во туризмот.
2. Донесување одлука за ангажман на стручњак од практиката – Вера
Светозаревиќ.
3. Донесување одлука за одобрување средства за котизација за учество
на конференција за доц. д-р Билјана Петревска.
4. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит
5. Донесување одлуки по молби и барања од студенти;
6. Разно.
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Донесени одлуки на седницата:
Одлика за формирање на рецензиона комисија за избор на нас
тавник во сите звања за наставно – научната област Комуникации во
туризмот.
Одлука за ангажман на Вера Светозаревиќ - стручњак од практиката
за зимски семестар во учебната 2013-2014 година.
Одлука за одбивање на барањето за паралелно студирање од Дона
Милевска.
Одлука за одбивање на барањето за префрлување од Ирена Ристовска.
Одлука за одбивање на барањето за промена на статус од Живко
Ваљаков.
одлука за одобрување исплата на средства за котизација за доц д-р
Билјана Петревска.
Одлука за одобрување на паралелно студирање - Едвин Тофиловски.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Александар Муровски.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Јордан Данов.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Маја Здравковска.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Марија Костова.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Марјан Блажески.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Марко Цветковиќ.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Розета Геленчева.
Одлука за одобрување на тема за завршен - Тања Јованова.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Васко Василевски.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Верица Стојанова.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Дарко Бундов.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Емилија Прцакова.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Златко Лазаровски.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Ивана Жевелекова.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Марија Лазаровска.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Миле Мицев.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Наташа Манчевска.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Ристе Делков.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Славица Сековска.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Тања Стоименова.
Одлука за одобрување на тема за завршен -Филип Јовановски.
Одлука за повторно активирање на Дејан Андонов.
Одлука за повторно активирање на Елена Трајановска.
Одлука за повторно активирање на Ирфан Абази.
Одлука за повторно активирање на Александар Догазански.
Одлука за повторно активирање на Анамарија Церски.
Одлука за повторно активирање на Андреј Трајчевски.
Одлука за повторно активирање на Анета Стојановска.
Одлука за повторно активирање на Благој Атанасов.
Одлука за повторно активирање на Благоја Велков.
Одлука за повторно активирање на Бобан Стаменковски.
Одлука за повторно активирање на Борис Стефанов.
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Одлука за повторно активирање на Весна Костадинова.
Одлука за повторно активирање на Даниела Тричковска.
Одлука за повторно активирање на Дарко Митев.
Одлука за повторно активирање на Дејан Костадинов.
Одлука за повторно активирање на Дејан Малзарков.
Одлука за повторно активирање на Душица Трифунова.
Одлука за повторно активирање на Живко Сапламаев
Одлука за повторно активирање на Зоран Јанев.
Одлука за повторно активирање на Зоран Јанкулоски.
Одлука за повторно активирање на Зоран Ташковски.
Одлука за повторно активирање на Ирена Ѓоргиевска.
Одлука за повторно активирање на Катерина Павловска.
Одлука за повторно активирање на Крсте Настов.
Одлука за повторно активирање на Маја Матовска.
Одлука за повторно активирање на Марин Богданоски.
Одлука за повторно активирање на Марина Гундрова.
Одлука за повторно активирање на Марио Милосов.
Одлука за повторно активирање на Марјан Ѓоргиевски.
Одлука за повторно активирање на Марко Јаневски.
Одлука за повторно активирање на Мартин Богданоски.
Одлука за повторно активирање на Мартина Буковска.
Одлука за повторно активирање на Мартина Калчева.
Одлука за повторно активирање на Милан Мицески.
Одлука за повторно активирање на Миле Алчинов.
Одлука за повторно активирање на Мими Ристова.
Одлука за повторно активирање на Николинка Андоновска.
Одлука за повторно активирање на Петар Василов.
Одлука за повторно активирање на Сања Сулева.
Одлука за повторно активирање на Славица Трајкова.
Одлука за повторно активирање на Славче Спасевски.
Одлука за повторно активирање на Слободанка Зафирова.
Одлука за повторно активирање на Софија Тасева.
Одлука за повторно активирање на Стефан Русев.
Одлука за повторно активирање на Стефанија Коколанска.
Одлука за повторно активирање на Угур Дестановски.
Одлука за повторно активирање на Филип Гарески.
Одлука за повторно активирање на Филип Трајковски.
Одлука за повторно активирање на Филип Филиповски.
Одлука за повторно активирање на Христина Анѓелкова.
Одлука за префрлување од единица на единица Виолета Урошевска.
Одлука за префрлување од единица на единица Даниела Вељковска.
Одлука за префрлување од единица на единица Климент Стаменков.
Одлука за префрлување од единица на единица Леонид Јанчев.
Одлука за префрлување од единица на единица Маринела Вучковска.
Одлука за префрлување од единица на единица Радица Велкова.
Одлука за префрлување од единица на единица Роберт Нушков.
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Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Ангела
Јосифоска Џамтовска.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Габриела
Николоска.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Ивана
Симеонова.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Стефанија
Коколанска.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Филип
Дејановски.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Филип
Стефановски.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Филип
Филиповски.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга -Весна
Давидоска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Maja Хаџиска
(Ристеска).
Одлука за префрлување од друг универзитет - Александар Ѓошевски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Александра Марковска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Андријано Додевски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Валентино Додевски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Виктор Станојковски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Викторија Цветковска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Дарко Цветковиќ.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Ивана Трајковска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Иле Марковски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Кирил Зафировски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Костантина Симоска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Марија Бошковска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Марина Карапетковска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Марио Додевски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Мартин Јованов.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Мартин Трпковски.
Одлука за префрлување од друг Универзитет - Моника Дордуловска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Нино Војновски.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Сара Китановска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Сашо Ќосев.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Стефанија Пауновска.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Христина Цветковиќ.
Одлука за признавање на испити - Еразмус - Бобан Силјановски.
Одлука за признавање на испити - Еразмус - Ива Мешковска.
Одлука за признавање на испити - Еразмус - Катја Посохин.
Одлука за признавање на испити - Еразмус - Кирил Митковски.
Одлука за признавање на испити Мартин Секуловски.
Одлука за признавање на испити Ана Николова.
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Одлука за признавање на испити Виолета Урошевска.
Одлука за признавање на испити Даниела Вељковска.
Одлука за признавање на испити Зоранчо Кракутов.
Одлука за признавање на испити Климент Стаменков.
Одлука за признавање на испити Леонид Јанчев.
Одлука за признавање на испити Маринела Вучковска.
Одлука за признавање на испити Наташа Кордумова.
Одлука за промена на ментор за дипломска работа - Наум Попов.
Одлука за промена на статусот Александар Алапулов.
Одлука за промена на статусот Александра Дишлиеска.
Одлука за промена на статусот Благица Манасиевска.
Одлука за промена на статусот Викторија Давчева.
Одлука за промена на статусот Воислав Колевски.
Одлука за промена на статусот Габриела Величковска.
Одлука за промена на статусот Гордана Најдоска.
Одлука за промена на статусот Далибор Василев.
Одлука за промена на статусот Далибор Ицковски.
Одлука за промена на статусот Даниел Цветанов.
Одлука за промена на статусот Даниела Пекевска.
Одлука за промена на статусот Дејан Андонов.
Одлука за промена на статусот Дејан Јованов.
Одлука за промена на статусот Душица Трифунова.
Одлука за промена на статусот Елена Димковска.
Одлука за промена на статусот Ема Хот.
Одлука за промена на статусот Ирена Николова.
Одлука за промена на статусот Ирфан Абази.
Одлука за промена на статусот Константин Кузмановски.
Одлука за промена на статусот Љупчо Кадифков.
Одлука за промена на статусот Марија Тасевска.
Одлука за промена на статусот Мартин Дамјаноски.
Одлука за промена на статусот Мери Стамкова.
Одлука за промена на статусот Сандра Јуруковска.
Одлука за промена на статусот Славиша Захариев.
Одлука за промена на статусот Стефанија Коколанска.
Одлука за промена на студиска програма - Благојчо Каров.
Предлог мислење по барање на студент Димче Тачунски - дете без
родители`.
Предлог мислење по барање на студент Цветанка Стефановска - дете
без родители.
Предлог мислење Стојан Зафировски
- ослободување од
партиципација – бранител.
Решение за мирување Татјана Ѓуровска (Бошковска).
Решение за мирување Добринка Петрова.
Решение за не одобрување на мирување Александар Атанасовски.
Решение за не одобрување на мирување Павле Картов.
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Дневен ред на 101. седница на ННС одржана на ден 21.10.2013 год.:
1. 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 2013/2014 г.
2. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит;
3. Донесување одлуки по молби и барања од студенти;
4. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
Одлука за повторно активирање на Душко Георгиевски.
Одлука за повторно активирање на Тања Блажевска.
Одлука за повторно активирање на Тања Ѓорѓевиќ.
Одлука за повторно активирање на Филип Маневски.
Одлука за признавање на испити Трајче Мишевски.
Одлука за признавање на испити Фросина Стојановска.
Одлука за промена на статусот Драган Крстески.
Одлука за промена на статусот Драгана Јовановска.
Одлука за формирање на комисија за ФТБЛ за упис на студенти на
втор циклус за учебната 2013-2014 година.
Одлука за одобрување на отсуство за студент Костадин Иваноски.
Одлука за повторно активирање на Адријана Маренова.
Одлука за повторно активирање на Александра Крстева.
Одлука за повторно активирање на Даниела Илиева.
Одлука за повторно активирање на Кристина Дракалска.
Одлука за повторно активирање на Љубиша Петровски.
Одлука за повторно активирање на Маја Петрова.
Одлука за повторно активирање на Марина Петрова.
Одлука за повторно активирање на Мартина Талевска.
Одлука за повторно активирање на Мирела Хасановиќ.
Одлука за повторно активирање на Мите Танов.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Благојчо
Заковски.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Даниел
Цветанов.
Одлука за префрлување од студиска програма на друга - Мартина
Талевска.
Одлука за промена на статусот Даниел Савревски.
Одлука за промена на статусот Мирјана Костадинова.
Одлука за промена на статусот Никола Јовановиќ.
Одлука за измена и дополнување на одлука за Драган Алексов.
Одлука за измена и дополнување на одлука за Христина Митевска.
Одлука за повторно активирање на Мартин Давидовски.
Одлука за признавање на испити Зорица Тодоровска.
Одлука за признавање на испити Ивана Стојкова.
Одлука за признавање на испити Магдалена Близнаковска.
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Одлука за признавање на испити Марија Попоска.
Одлука за признавање на испити Мартин Филипов.
Одлука за промена на статусот Ѓорге Делиманов.
Одлука за промена на статусот Кирил Стојановски.
Предлог мислење Јелена Краљевска - ослободување од партиципација.
Предлог мислење за плаќање на рати - Валентина Савиќевиќ.
Предлог мислење за плаќање на рати - Ема Меховиќ.
Предлог мислење за плаќање на рати -Емилија Радуловиќ Вучевска.
Предлог мислење за плаќање на рати -Марија Попоска.
Предлог мислење за плаќање на рати -Наташа Тотиќ.
Предлог мислење за плаќање на рати -Филип Маневски.
Предлог мислење за рефундирање на средства - Симона Бачоска.
Предлог мислење Олга Манасиева - ослободување од партиципација
- дете на починат бранител.
Предлог мислење по барање на студент Велика Мицевска - дете без
родители.
Предлог мислење по барање на студент Ѓурѓица Тасеска - дете без
родители.
Решение за одобрување на мирување Тони Андонов.
Решение за одобрување на мирување Ѓорги Џатев.
Решение за одобрување на мирување Ѓорге Митров.
Решение за одобрување на мирување Елица Димкова.
Решение за одобрување на мирување Ивана Димова.
Решение за одобрување на мирување Софија Каракамишева.

Дневен ред на 102. седница на ННС одржана на ден 1.11.2013 год.:
- Усвојување на записник од 98 – та на ННС на Факултетот.
1. Донесување Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата
на деканот на Факултет за туризам и бизнис логистика.
2. Донесување Одлука за набавка на стручна литература.
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
настава и испит по предмети на Хотелско – ресторанска насока.
4. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Стефанија Делева.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Бранко Бизоев.
6. Донесување Одлука за прифаќање на дополнителна литература по
предметот Претприемништво.
7. Донесување Одлука за за усвојување годишна Програма и План за
издавачка дејност на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ за 2014 година.
8. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во сите звања за наставно научната област претприемништво.
9. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета
на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Р. Македонија.
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10. Донесување Одлука за одобрување на плаќање на фактури за реали
зирана практична настава на Факултет за туризам и бизнис логистика
во Угостителско училиште„ Лазар Танев“ – Скопје.
11. Донесување Одлука за формирање на Комисија за проверка на
студентско досие на дисперзирани студии во Скопје на Факултетот
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.
12. Донесување Одлука за одобрување на барања од студенти за задоцнет
упис на повисок семестар.
13. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит.
14. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
15. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Oдлука за за одобрување на плаќање на фактури.
Одлука за годишен план за издавачка дејност.
Одлука за усвојување на годишен извештај на ФТБЛ за 2013 година.
Одлука за за прифаќање на дополнителна литература по предметот
Претприемништво.
Одлука за задоцнет упис на 3 семестар - Александар Ефремов.
Одлука за задоцнет упис на 3 семестар - Александар Николов.
Одлука за задоцнет упис на 3 семестар - Бобан Тиквешанац.
Одлука за задоцнет упис на 3 семестар - Љубомир Тиквешанац.
Одлука за набавка на стручна литература.
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на теренска настава – посета на АППТМ
Одлука за плаќање на рати - Драгана Трајковска
Одлука за повторно активирање на Влатко Јанев
Одлука за повторно активирање на Далибор Томески
Одлука за повторно активирање на Зоран Витанов
Одлука за повторно активирање на Филип Димишковски
Одлука за признавање на испити Благојчо Каров
Одлука за признавање на испити Зорица Вујановиќ
Одлука за признавање на испити Светле Спасова
Одлука за приф на тема за магистерски труд- Стефанија Делева
Одлука за продолжување на студии на втор циклус - студент
Ефтимова Елизабета
Одлука за распишување на конкурс за наставник – Претприемништво
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Бранко Бизоев
Одлука за формирање на заменска комисија за проверка на студентско
досие за Скопје
Одлука за формирање на комисија за спроведување на настава и
испит по предмети- Хотелско-ресторанска насока
Предлог - мислење за студент Кристијан Димовски
Решение за одобрување на мирување Душанка Танова
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Дневен ред на 103. седница на ННС одржана на ден 18.11.2013 год.:
Усвојување на записник од 99– та, 100 – та, 101 – та, 102 – та седница
на ННС на Факулт етот.
Донесување Одлука за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за зимски и летен семестар за
учебната 2013/2014 за втор циклус на студии.
Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Старо Нагоричане, Кокино и Кратово.
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
настава и испит по предметот Банкарско работење.
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
настава и испит по предметот Фискален систем
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
настава и испит по предметот Трговско право
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
настава и испит по предметот Финансиски инвестиционен менаџмент;
Донесување Одлука за измена и дополнување на предлог годишен
план и програма за издавачка дејност на единицата Факултет за
туризам и бизнис логистика на УГД;
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит;
Донесување одлуки по молби и барања од студенти;
Разно.
Донесени одлуки на седницата:
Одлука за ангажман на наставници за втор циклус на студии на
ФТБЛ за учебната 2013-2014год. за зимски и летен семестар.
Одлука за измена и дополнување на одлука за Леонид Јанчев
Одлука за измена и дополнување на предлог годишен план и програма
за издавачка дејност на ФТБЛ на УГД
Одлука за одобрување на отсуство за студент Анѓела Илеска
Одлука за одобрување на отсуство за студент Николина Цветковска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на теренска настава – Старо Нагоричане,
Кокино и Кратово
Одлука за повторно активирање на Весна Алексовска
Одлука за повторно активирање на Магдалена Плаварова
Одлука за повторно активирање на Филип Костовски
Одлука за префрлување од друг Универзитет - Ненад Ацковиќ
Одлука за признавање на испити Александар Вељановски
Одлука за признавање на испити Анѓела Бурнеска
Одлука за признавање на испити Димитар Златаноски
Одлука за признавање на испити Марија Бошковска
Одлука за промена на статусот Ангела Трпевска
Одлука за промена на статусот Дијана Миовска Гочева
Одлука за формирање на комисија за спроведување на настава и
испит по Банкарско работење за учебната 2013-2014 година

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

-

Одлука за формирање на комисија за спроведување на настава и
испит по Фискален систем за учебната 2013-2014 година
Одлука за формирање на комисија за спроведување на настава по
Трговско право за учебната 2013-2014 година
Одлука за формирање на комисија за спроведување на настава по
Финансиски инвестиционен менаџмент за учебната 2013-2014 година.

Дневен ред на 104-та седница на ННС одржана на ден 6.12.2013 год.:
- Усвојување на записник од 103 – та седница на ННС на Факулт етот.
1. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе
се запишуваат во академската 2014/2015 на Факултет за туризам и
бизнис логистика на прв циклус на студии.
2. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе
се запишуваат во академската 2014/2015 на Факултет за туризам и
бизнис логистика на втор циклус на студии.
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидатката Петранка Чалков.
4. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на соработник
во соработничко звање асистент за научната област Меѓународни
односи и историја на дипломатијата
5. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во сите звања за наставно научната област Управување со туристички
простор.
6. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар
за учебната 2013/2014 за прв циклус на студии.
7. Донесување Одлука за ангажирање на хонорарни професори на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД во летен семестар
за учебната 2013/2014 за прв циклус на студии.
8. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум, под
наслов „Практикум по хотелиерство“ од авторите проф. д-р Нако
Ташков и доц. д-р Дејан Методијески.
9. Донесување Одлука за усвојување рецензија на скрипта, под наслов
„Скрипта по пракса во хотелско – угостителски објекти“ од авторите
проф. д-р Нако Ташков, проф. д-р Никола В. Димитров и доц. д-р
Дејан Методијески.
10. Донесување Одлука за усвојување рецензија на учебно помагало, под
наслов „Практикум за пополнување на единствен царински документ“
од авторите доц. д-р Драшко Атанасоски, м-р Снежана Бардарова и
м-р Оливер Филипоски.
11. Донесување Одлука за усвојување годишна Програма и План за
издавачка дејност на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ за 2014 година.
12. Донесување Одлука за усвојување на барањето и за финансирање на
научноистражувачки проект.
13. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит;
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14. Донесување одлуки по молби и барања од студенти
15. Разно.
-

774

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за ангажман на хонорарни професори за летен семестар во
учебната 2013-2014 година на ФТБЛ
Одлука за ангажман редовно вработени за летен семестар во учебната
2013-2014 година на ФТБЛ
Одлука за за усвојување на барањето и за финансирање на
научноистражувачки проект Декан
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за распишување на конкурс за избор на соработник во сора
ботничко звање асистент за научната област - Меѓународни односи и
историја на дипломатијата
Одлука за распишување на конкурс за избор на соработник во со
работничко звање асистент за научната област Управување со
туристички простор
Одлука за упис на студенти за прв циклус студии на ФТБЛ за учебната
2014/2015 година
Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за
издавачка дејност
Одлука за усвојување на рецензија за практикум по Хотелиерство
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта по пракса
Одлука за усвојување на рецензија за учебно помагало
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски. труд Петранка Чалков
Одлука за број на студенти за упис за втор циклус студии во учебната
2014/2015 година
Одлука за измена и дополнување на одлука за Бојан Николовски
Одлука за измена и дополнување на одлука за Бранислав Стојковски
Одлука за измена и дополнување на одлука за Маја Анѓелеска
Одлука за одбивање на барање за корекција на одлука за признавање
на испити Зорица Вујановиќ
Одлука за одбивање на барање за признавање на испити Александар
Цоковски
Одлука за одобрување на отсуство за студент Адриана Тодоровска
Одлука за одобрување на отсуство за студент Деана Стојковиќ
Одлука за одобрување на отсуство за студент Ивана Мараш
Одлука за одобрување на отсуство за студент Лолита Димитриевска
Одлука за одобрување на отсуство за студент Мартина Бојчовска
Одлука за признавање на испити Бојан Велески
Одлука за признавање на испити Бојана Талевска
Одлука за признавање на испити Бранислав Стојковски
Одлука за признавање на испити Деана Стојковиќ
Одлука за признавање на испити Деспина Петровска
Одлука за признавање на испити Ивана Трајковска

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

-

Одлука за признавање на испити Катица Тодоровска
Одлука за признавање на испити Кирил Зафировски
Одлука за признавање на испити Мартин Ивановски
Одлука за признавање на испити Стефан Ранковиќ
Одлука за признавање на испити Стефани Петковска
Одлука за промена на изборен предмет втор циклус - Благица
Арнаудова
Одлука за промена на статусот Александар Донев
Одлука за промена на статусот Кирил Стојановски
Одлука за промена на статусот Мартин Илиевски
Предлог мислење по барање на студент Елена Петковска - дете без
родители
Решение за мирување Александар Атанасовски
Решение за мирување Моника Ивановска

Дневен ред на 105. седница на ННС одржана на ден 10.12.2013 год.:
Донесување на одлука за прием на кандидатите за втор циклус
студии за учебната 2013/2014 година.
-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за втор циклус - Адријана Мижорова
Одлука за втор циклус - Александар Божиновски
Одлука за втор циклус - Александра Ташевска
Одлука за втор циклус - Анета Малчева
Одлука за втор циклус - Борка Петрушева
Одлука за втор циклус - Весна Маневска
Одлука за втор циклус - Владимир Зашков
Одлука за втор циклус - Глигор Проданов
Одлука за втор циклус - Даниел Милев
Одлука за втор циклус - Даниела Цветковиќ
Одлука за втор циклус - Дејан Антониевски
Одлука за втор циклус - Десанка Радуловска
Одлука за втор циклус - Драгана Солтировска
Одлука за втор циклус - Елвира Илиевска
Одлука за втор циклус - Елена Николовска Чомовска
Одлука за втор циклус - Ердоан Џеладин
Одлука за втор циклус - Ефтим Влашки
Одлука за втор циклус - Иван Глигоров
Одлука за втор циклус - Илија Милосовски
Одлука за втор циклус - Јасмина Трајчевска
Одлука за втор циклус - Лилјана Здравковска
Одлука за втор циклус - Љупчо Спасов
Одлука за втор циклус - Марија Манасиева
Одлука за втор циклус - Марјан Паневски
Одлука за втор циклус - Марјанчо Ѓорѓиевски
Одлука за втор циклус - Милан Димитријевиќ
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-

Одлука за втор циклус - Моника Станковска
Одлука за втор циклус - Наташа Манчевска

Дневен ред на 106. седница на ННС одржана на ден 23.12.2013 год.:
- Усвојување на записниците од 104-та и 105-та седница
1. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставно
– научната област Комуникации во туризмот.
2. Донесување Одлука за усвојување на тема и ментор за втор циклус
студии за студентот Цветанка Ристова.
3. Донесување Одлука за отсуство на проф.д-р Нако Ташков.
4. Донесување Одлука за повлекување на член од Сенат.
5. Донесување на одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите;
6. Донесување на одлуки по молби и барања од студенти;
7. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за избор на д-р Александра Жежова
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за отсуство за декан проф д-р Нако Ташков
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Цветанка Ристова

Дневен ред на 107. седница на ННС одржана на ден 17.1.2014 год.:
1. Донесување Одлука за одбрана на магистерски труд – Бранко Бизоев.
2. Донесување Одлука за одбрана на магистерски труд – Петранка
Чалков.
3. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија по
облавениот конкурс на ден 26.12.2013 за избор на еден наставник во
сите звања за наставно - научната област управување со туристички
простор.
4. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија по
облавениот конкурс на ден 26.12.2013 за избор на еден наставник во
сите звања за наставно - научната област претприемништво.
5. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија по
облавениот конкурс на ден 26.12.2013 за избор на соработник во
соработничко звање асистент за научната област меѓународни односи
и историја на дипломатијата.
6. Донесување Одлука за формирање на факултетски одбор за
соработка и доверба со јавноста
7. Донесување Одлука за измена и дополнување на студиската програма
за Туристички водичи
8. Донесување на одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите
9. Донесување на одлуки по молби и барања од студенти
10. Разно
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-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за формирање рецензиона комисија за избор на асистент
за наставно - научната област меѓународни односи и историја на
дипломатијата за избор на асистент
Одлука за формирање рецензиона комисија за избор на еден наставник
во сите звања за наставно - научната област – претприемништво
Одлука за формирање рецензиона комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област управување
со туристички простор
Одлука за избор на рецензенти за е - практикум по Економика на
угостителство и туризам
Одлука за избор на рецензенти за е - практикум по Сообраќај во
туризмот
Одлука за избор на рецензенти за е - скрипта по Економика на
угостителство и туризам
Одлука за избор на рецензенти за е - скрипта по Сообраќај во туризмот
Одлука за избор на рецензенти за учебник по Организациско
однесување
Одлука за листа на членови на ННС за летен семестар во учебната
2013-2014 година
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Бранко Бизоев
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Петранка Чалков
Одлука за усвојување на нова програма за полагање на испитот за
Туристички водич
Одлука за задоцнет упис на семестар - Виктор Вукановски
Одлука за задоцнет упис на семестар - Михајло Михаилов
Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста
Одлука за измена и дополнување на одлука за Дејан Китанов
Одлука за измена и дополнување на одлука за Радица Велкова
Одлука за измена и дополнување на одлука за Стефанија Коколанска
Одлука за одбивање барање за поништување на оценка - Елена Делова
Одлука за одбивање барање за поништување на оценка - Тања
Ефремова
Одлука за одбивање на барање за признавање на испити Моника
Дордуловска
Одлука за одбивање на барање за признавање на испити Панче Савов
Одлука за одбивање на барање за признавање на испити Александра
Секулоска
Одлука за одбивање на отсуство за студент Деспина Петровска
Одлука за одбивање на отсуство за студент Драган Клинчаров
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за плаќање на рати - Виолета Трендафиловиќ
Одлука за префрлување од друг универзитет - Александар Петковски
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-

Одлука за префрлување од друг универзитет - Никола Енџекчев
Одлука за префрлување од единица на единица -Дејан Трајковски
Одлука за признавање на испити Александар Стоилковски
Одлука за признавање на испити Константина Симоска
Одлука за признавање на испити Маринела Бошковска
Одлука за признавање на испити Ратко Попов
Одлука за признавање на испити Снежана Накова
Одлука за признавање на испити Стефан Наунчевски
Одлука за промена на статусот Благојче Јорданов
Одлука за промена на статусот Виолета Литајкова
Одлука за промена на статусот Деспина Милцова
Одлука за промена на статусот Игор Илиејевски
Одлука за промена на статусот Ирена Пантева
Одлука за промена на статусот Јован Петров
Одлука за промена на статусот Симона Стојанова
Одлука за промена на студиска програма - Славица Трајкова
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - доцент –
Претприемништво
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс из
бор на еден наставник во сите звања за наставно - научната област
Претприемништво
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс из
бор на еден наставник во сите звања за наставно - научната област
Управување со туристички простор
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс избор на
соработник за наставно - научната област Меѓународни односи
Предлог-мислење по барање на студент Петар Стојковски – одбиено.

Дневен ред на 108. седница на ННС одржана на 3.2.2014 год.:
- Усвојување на записник од 107 – та седница на ННС на Факулт етот.
1. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд од наставно – научната област гастрономија.
2. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд од наставно – научната област контрола во туризмот.
3. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд од наставно – научната област управување со туристички
простор.
4. Донесување Одлука за ангажман на стручњаци од практиката.
5. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката бр. 2602
– 995/8 од 6.12.2013г. за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар за учебната
2013/2014 за прв циклус на студии.
6. Донесување Одлука за одржување на кабинетска настава во СОУ
„Лазар Таневски“ – Скопје и СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип
7. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Билјана
Петревска
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8. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит
9. Донесување одлуки по барања од студенти
10. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за за ангажирaње на стручњаци од практиката
Одлука за измена и дополнување на ангажман на редовно вработени
за летен семестар во учебната 2013-2014 година
Одлука за измена и дополнување на одлука за Радмила Цацкова
Одлука за кабинетска настава
Одлука за одобрување на отсуство за доц д-р Билјана Петревска
Одлука за одобрување на паралелно студирање - Наташа Пановска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за повторно активирање на Анѓела Стрезоска
Одлука за повторно активирање на Дејан Горгиев
Одлука за повторно активирање на Ивана Анчевска
Одлука за повторно активирање на Љубица Митева
Одлука за повторно активирање на Марија Москова
Одлука за префрлување од друг универзитет - Гроздана Милчевска
Одлука за префрлување од друг универзитет - Мирослав Георгиевски
Одлука за префрлување од друг универзитет - Саша Огњановиќ
Одлука за префрлување од единица на единица Весна Новеска
Одлука за признавање на испити Дарин Миладиновски
Одлука за признавање на испити Елена Китановска
Одлука за признавање на испити Катерина Пекова
Одлука за признавање на испити Мирослав Георгиевски
Одлука за промена на изборен предмет - Александар Николоски
Одлука за промена на изборен предмет - Наташа Љушева
Одлука за промена на статусот Кирил Зафировски
Одлука за промена на статусот Младен Алексиќ
Одлука за распишување на конкурс за асистент докторанд од наставно
– научната област Гастрономија
Одлука за распишување на конкурс за асистент докторанд од наставно
– научната област Контролинг
Одлука за распишување на конкурс за асистент докторанд од наставно
– научната област Управување со туристички простор
Предлог-мислење Јован Атанасов

Дневен ред на 109. седница на ННС одржана на ден 14.2.2014 год.:
- Усвојување на записник од 108 – та седница на ННС на Факулт етот.
1. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат и акредитација на
студиска програма Туризам и угостителство за трет циклус на студии.
2. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на презенти
раните податоци за користење на принципот на флексибилно работно
време (ФРВ) од наставниците на Факултет за туризам и бизнис
логистика.
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3. Донесување Одлука за усвојување рецензија на учебник, под наслов
„Организациско однесување“ од авторите проф. д-р Нако Ташков и
доц. д-р Елизабета Митрева.
4. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „Политика на девизен курс“.
5. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник
под наслов „Менаџмент во туризмот“.
6. Донесување Одлука за отпочнување постапка за изготвување елаборат
за акредитација на нова студиска програма Бизнис администрација за
втор циклус на студии.
7. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за дополнување
на Правилникот за организацијата и работењето на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „ Гоце Делчев “ во
Штип.
8. Донесување одлуки за основање на Катедра за Бизнис - администрација
и Катедра за хотелско – ресторанска насока.
9. Донесување на одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите
10. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
11. Разно.
-
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Донесени одлуки на седницата:
Измена на Правилник за внатрешно работење на ФТБЛ
Одлука за избор на рецензенти за е - скрипта по Политика на девизен
курс
Одлука за избор на рецензенти за учебник по Менаџмент во туризмот
Одлука за нови катедри
Одлука за одбивање на барање за корекција на одлука за промена на
статус за Валентина Тасевска
Одлука за одбивање на барањето за префрлување од Виолета
Николовска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за отпочнување постапка за елаборат за насоката Бизнис
администрација за втор циклус студии на ФТБЛ
Одлука за отпочнување постапка за елаборат за Туризам и
угостителство - трет циклус на ФТБЛ
Одлука за повторно активирање на Александар Лелеков
Одлука за повторно активирање на Бети Михајлова
Одлука за повторно активирање на Билјана Смилеска
Одлука за повторно активирање на Виолета Литајкова
Одлука за повторно активирање на Ирена Пантева
Одлука за повторно активирање на Маја Атанасова
Одлука за повторно активирање на Сашко Јанев
Одлука за потврда на веродостојноста на податоци за ФРВ – 2014 год.
Одлука за префрлување од друг универзитет - Антонио Димоски
Одлука за префрлување од друг универзитет - Маре Николовска
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-

Одлука за префрлување од друг универзитет - Сашо Петковски
Одлука за префрлување од друг универзитет - Тина Дангева
Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешно работење
Одлука за усвојување на рецензија за учебник Организациско
однесување
Предлог мислење Марјан Нешевски - ослободување од партиципација
– бранител
Предлог мислење по барање на студент Фросина Стојановска - дете
без родители

Дневен ред на 110. седница на ННС одржана на ден 15.3.2014 год.:
- Усвојување на записник од 109 – та седница на ННС на Факулт етот.
1. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд за наставно - научната област Економика на претпријатија
и организација на угостителство.
2. Донесување Одлука за усвојување рецензија на скрипта, под наслов
„Маркетинг на пазарот “ од авторите доц. д-р Елизабета Митрева и
д-р Марија Магдинчева Шопова.
3. Донесување Одлука за усвојување рецензија на скрипта, под наслов
„Сообраќај во туризмот“ од авторите доц. д-р Цане Котески и м-р
Владимир Китанов.
4. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум, под
наслов „Практикум по сообраќај во туризмот“ од авторите доц. д-р
Цане Котески и м-р Владимир Китанов.
5. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „Туристички дестинации“.
6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е – прак
тикум под наслов „Менаџмент на мали и средни бизниси“.
7. Донесување Одлука за измена на член во Одборот за соработка и до
верба со јавноста на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
8. Донесување одлуки за усвојување рецензија на скрипта, под наслов
„Економика на угостителство и туризам “ од авторот Ддоц. д-р
Билјана Петревска.
9. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум, под
наслов „Практикум по економика на угостителство и туризам“ од
авторот доц. д-р Билјана Петревска.
10. Донесување одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Билјана
Петревска.
11. Донесување Одлука за организирање на наставно - истражувачка
посета на Народна банка на Р. Македонија.
12. Донесување Одлука за организирање на наставно - истражувачка
посета на Аеродром „Александар Велики“ – Скопје.
13. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
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14. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
15. Разно.
-
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Донесени одлуки на седницата:
Одлука за замена на член во Одборот за соработка и доверба со
јавноста
Одлука за избор на рецензенти за е - практикум по Менаџмент на
мали и средни бизниси
Одлука за избор на рецензенти за е - скрипта поТуристички
дестинации
Одлука за мирување - Анѓела Ристовска
Одлука за мирување - Даниела Димитрова
Одлука за мирување - Драган Клинчаров
Одлука за мирување - Катарина Младеновска
Одлука за мирување - Катерина Сивакова
Одлука за мирување - Леско Дедејски
Одлука за одбивање на барање за корекција на одлука Деана Стојковиќ
Одлука за одобрување на отсуство на доц д-р Билјана Петревска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за организирање на научна посета на НБРМ - 27.03.2014
Одлука за организирање на посета на аеродром „Александар Велики“
– Скопје
Одлука за плаќање на рати - Игор Ѓоргиев
Одлука за повторно активирање на Александар Марков
Одлука за повторно активирање на Катерина Црничиќ
Одлука за признавање на испити Давид Јовановски
Одлука за признавање на испити Драган Таневски
Одлука за признавање на испити Стефан Атанасовски
Одлука за распишување на конкурс за асистент докторанд по
Економика на претпријатија и организација на угостителство
Одлука за усвојување на рецензија за практикум по Економика на
угостителство и туризам
Одлука за усвојување на рецензија за практикум по Сообраќај во
туризмот
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта по Економика на
угостителство и туризам
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта по Сообраќај во
туризмот
Одлука за усвојување на рецензија за учебник Маркетинг на пазарот
Предлог - мислење за одбивање на барање од студент Владимир
Цветковски
Предлог - мислење за одбивање на барање од студент Мартин
Цветковски
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Дневен ред на 111. седница на ННС одржана на ден 16.4.2014 год.:
- Усвојување на записник од 110 – та седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно
звање – доцент.
2. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник
под наслов „ Познавање на стока “.
3. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум, под
наслов „Менаџмент на мали и средни бизниси“ од авторот доц. д-р
Елизабета Митрева и м-р Оливер Филипоски.
4. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во студиските
програми по: Туризам; Гастрономија, исхрана и диететика и
Хотелско – ресторанска.
5. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд за наставно - научната област Економика и организација
на туризмот.
6. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за реализација
на проект „Центар за обука за полагање испит за стекнување на
сертификат за превоз на опасни материи АДР“.
7. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за реализација на
проект „Отворање на Работилница за тахографи“.
8. Донесување одлуки за усвојување на пријавата за реализација на
проект „Центар за издавање на сертификат ФРЦ/АТП“.
9. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за реализација на
проект „Центар за обука за стручно оспособување за полагање испит за сертификат за возачи и управители“.
10. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за реализација на
проект „Центар за обука за стручно оспособување за полагање испит за сертификат за автотакси возач“.
11. Донесување Одлука за издавање Дневник на активности за семестрална пракса на студентот од страна на Факултет за туризам и
бизнис логистика.
12. Донесување Одлука за усвојување рецензија на е - скрипта, под
наслов „Туристички дестинации“ од авторот проф. д-р Никола В.
Димитров и д-р Тања Ангелкова Петкова.
13. Донесување Одлука за усвојување рецензија на е - скрипта, под наслов „Политика на девизен курс“ од авторот доц. д-р Крсте Шајноски
и м-р Татјана Бошков.
14. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во одлука бр.
2602-919/3 од 18.11.2013 г. за ангажман на наставници за зимски и
летен семестар за учебната 2013/2014г. за втор циклус на студии.
15. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
16. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
17. Разно.
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Донесени одлуки на седницата:
Одлука за избор на д-р Марија Магдинчева - Шопова - доцент по
наставо-научната област претприемништво
Одлука за избор на рецензенти за учебник по Познавање на стока
Одлука за издавање Дневник на активности за семестрална пракса
Одлука за измена на техничка грешка во студиска програма
Одлука за мирување Владимир Зашков на втор циклус студии
Одлука за одобрување на отсуство за студент Милена Сулева
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за повторно активирање на Горан Вељановски
Одлука за повторно активирање на Горанчо Ангеловски
Одлука за повторно активирање на Илинденка Стојанова
Одлука за повторно активирање на Кристијан Крстевски
Одлука за повторно активирање на Филип Минев
Одлука за промена на статусот Александар Лазаров
Одлука за промена на статусот Ана Спасиќ
Одлука за промена на статусот Анита Богданова
Одлука за промена на статусот Бети Михајлова
Одлука за промена на статусот Билјана Трајковска
Одлука за промена на статусот Бобан Сиљаноски
Одлука за промена на статусот Весна Јанковска
Одлука за промена на статусот Дарко Јовановски
Одлука за промена на статусот Дејан Ѓоргиев
Одлука за промена на статусот Елвир Куртановиќ
Одлука за промена на статусот Ирена Ѓорѓиевска
Одлука за промена на статусот Лазар Тренчовски
Одлука за промена на статусот Мартин Костиќ
Одлука за промена на статусот Наталија Аврамчева
Одлука за признавање на испити - Бојана Стоилковска
Одлука за признавање на испити - Владан Исмановски
Одлука за признавање на испити - Гроздана Милчевска
Одлука за признавање на испити - Далибор Василев
Одлука за признавање на испити - Елена Божиновска
Одлука за признавање на испити - Маре Николовска
Одлука за признавање на испити - Мирела Хасановиќ
Одлука за признавање на испити - Сумеа Шабани
Одлука за признавање на испити - Тања Митковска
Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Туристички
дестинации
Одлука за усвојување на рецензија за практикум – Менаџмент на мал
и среден бизнис
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта - Политика на девизен
курс
Одлука за промена на статусот Горанчо Ангеловски
одлука за промена на статусот Сашо Велковски
одлука за промена на статусот Татјана Дејановска

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

-

Одлука за измена на техничка грешка во студиска програма за втор
циклус студии
Одлука за распишување конкурс по наставно-научна област
Економика и организација на туризмот
Одлука за Мартин Ивановски
Одлука за одбивање на барањето на Александра Цветанова
Одлука за усвојување на пријава за проект проект „Центар за обука
за полагање испит за стекнување на сертификат за превоз на опасни
материи АДР“
Одлука за усвојување на пријава за проект„ Отворање на Работил
ница за тахографи“
Одлука за усвојување на пријава за проект„Центар за издавање на
сертификат ФРЦ/АТП“
Одлука за усвојување на пријава за проект„Центар за обука за стру
чно оспособување за полагање испит за сертификат за возачи и упра
вители“
Одлука за усвојување на пријава за проект„Центар за обука за стру
чно оспособување за полагање испит за сертификат за автотакси
возач“

Дневен ред на 112. седница на ННС одржана на ден 17.5.2014 год.:
- Усвојување на записник од 111 – та седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
– доцент за наставно научната област Управување со туристички
простор.
2. Донесување Одлука за избор на соработник во соработничко звање
асистент за научната област меѓународни односи и историја на дипло
матијата.
3. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за зимски семестар
за учебната 2014/2015 за прв циклус на студии.
4. Донесување Одлука за усвојување рецензија на е - универзитетскиот
учебник, под наслов „Менаџмент во туризмот“ од авторите проф. д-р
Златко Јаковлев и проф. д-р Трајко Мицески.
5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за м-р Душко
Јошески.
6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „ Фискален систем“.
7. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
8. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
9. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Oдлука за избор на рецензенти за е - скрипта по Фискален систем
Одлука за ангажман на наставници и соработници за зимски семестар
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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во учебната 2014-2015 година
Одлука за избор на д-р Тања Ангелкова Петкова - доцент по
Управување со туристички простор
Одлука за избор на м-р Анета Стојановска Стефановска – асистент
Одлука за измена и дополнување на одлука за Даријан Митревски
Одлука за измена и дополнување на одлука за Маја Хаџиска
Одлука за измена и дополнување на одлука за Мартин Шишковски
Одлука за измена и дополнување на одлука за Тања Митковска
Одлука за мирување - Наташа Гурмешева
Одлука за одобрување на отсуство - Душко Јошески
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за повторно активирање на Викторија Минчева
Одлука за повторно активирање на Жаклина Златановска
Одлука за повторно активирање на Офелија Петковска
Одлука за признавање на испити - Азра Фестиќ
Одлука за признавање на испити - Сашо Петковски
Одлука за промена на статусот Билјана Благојевска
Одлука за промена на статусот Коста Влашев
Одлука за промена на статусот Офелија Петковска
Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Менаџмент во
туризмот
Предлог - мислење за одбивање на барање од студент Душко
Станоевски
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Анета Танчева
Дневен ред на 113. седница на ННС одржана на ден 5.6.2014 год.:
Усвојување на записник од 112 – та седница на ННС на Факултетот.
Донесување одлука за избор на рецензенти за издавање на е – практи
кум под наслов „Просторно планирање“.
Донесување одлука за избор на рецензенти за издавање на е – практи
кум под наслов „Практикум по Промотивни активности“.
Донесување одлука за формирање на комисија за запишување на
нови студенти во прва година на прв циклус универзитетски студии
во учебната 2014/2015 година на Факултет за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување одлука за исправка на техничка грешка во студиска про
грама Гастрономија, исхрана и диететика на Факултет за туризам и
бизнис логистика.
Донесување одлука за исправка на техничка грешка во студиската
програма Хотелско - ресторанска на Факултет за туризам и бизнис
логистика.
Донесување одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Нако
Ташков.
Донесување одлука за одобрување на исплата на финансиски средства
за котизација за доц. д-р Билјана Петревска.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

8. Донесување одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Познавање на стоката“ од авторите проф. д-р Нако Ташков и проф.
д-р Ацо Кузелов.
9. Донесување одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во сите звања за наставно научната област Финансии и банкарство.
10. Донесување одлука за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за учебната 2014/2015 за втор
циклус на студии.
11. Донесување одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар
за учебната 2014/2015 за прв циклус на студии.
12. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
13. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
14. Разно.

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

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за ангажман на наставници за втор циклус на ФТБЛ за
учебната 2014-2015 година
Одлука за ангажман на редовно вработените наставници и соработници
за летен семестар 2014-2015 година
Одлука за избор на рецензенти за е - практикум по Промотивни
активности
Одлука за избор на рецензенти за е - практикум по Просторно
планирање
Одлука за измена и дополнување на одлука за Љупчо Кадифков
Одлука за измена на изборен предмет на студиската програма по
Гастрономиј,исхрана и дистетика
Одлука за измена на изборен предмет во студиската програма на
насоката Хотелско – ресторанска;
Одлука за мирување - Билјана Јанчева
Одлука за мирување - Бојан Петровски
Одлука за мирување - Елена Трајковска
Одлука за мирување - Иле Дамјанов
Одлука за одобрување исплата на средства за котизација на доц д-р
Билјана Петревска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за отсуство за декан проф д-р Нако Ташков
Одлука за повторно активирање на Александар Калинов
Одлука за повторно активирање на Александар Ничевски
Одлука за повторно активирање на Милосав Крстевски
Одлука за признавање на испити - Марио Ристовски
Одлука за признавање на испити Благојчо Заковски
Одлука за промена на статусот Мухамед Далиповски
Одлука за промена на статусот Стефани Трајановска
Одлука за промена на статусот Угур Дестановски
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––
––
––
––
––
––

Одлука за распишување на конкурс за наставник во сите звања од
областа Финансии и банкарство
Одлука за усвојување на рецензија за ракопис по Познавање на
стоката
Одлука за формирање на комисија за уписи во учебната 2014-2015
година
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Андријана Бибовска
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Зоран Паневски
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Кристина Настовска

Дневен ред на 114. седница на ННС одржана на ден 20.6.2014 год.:
- Усвојување на записник од 113 – та седница на ННС на Факулт етот.
1. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Јулија Наковска.
2. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Англиски
јазик 1
3. Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства за котизација за доц. д-р Билјана Петревска.
4. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд за наставно - научната област Бизнис менаџмент.
5. Донесување Одлука за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
6. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
7. Разно.
-
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Донесени одлуки на седницата:
Одлука за одобрување исплата на средства за котизација – за доц. д-р
Билјана Петревска – Охрид
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за преземање обврски по предметот Англиски јазик 1
Одлука за признавање на испити - Ирена Николова
Одлука за признавање на испити - Маја Хаџиска
Одлука за промена на изборен предмет - Трајчо Трајков
Одлука за распишување на конкурс за асистент докторанд - Бизнис
менаџмент
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Јулија Наковска
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на ср
едства - Александра Ташевска
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Дијана Макаренко
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Моника Станковска

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

-

Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Рената Андонова
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Сибел Зекир
Предлог - одлука за признавање испити - Стефанија Коколанска

Дневен ред на 115-та седница на ННС одржана на ден 24.06.2014
год.:
- Усвојување на записник од 114 – та седница на ННС на Факултетот.
1. 1.Донесување одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Јулија
Наковска и определување на денот на јавна одбрана.
2. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот
Математика во угостителство.
3. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
4. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за преземање обврски по предметот Математика во
угостителство
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Јулија Наковска

Дневен ред на 116. седница на ННС одржана на ден 4.7.2014 год.:
- Усвојување на записник од 115 – та седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно – научната област Финансии
и Банкарство.
2. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука за формирање
на комисија за запишување на нови студенти во прва година на прв
циклус универзитетски студии во учебната 2014/2015 година на
Факултет за туризам и бизнис логистика.
3. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „Култура на изразување и комуникација“.
4. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник
под наслов „Термален туризам“.
5. Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства за учество на конференција за доц. д-р Билјана Петревска
6. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе
се запишуваат во академската 2014/2015 на Факултет за туризам и
бизнис логистика на втор циклус на студии на насоката Гастрономија,
исхрана и диететика.
7. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 25.06.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија“
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8.
9.
10.
11.
-

и „Koha“ за избор на наставник во сите звања за наставно – научната
област финансии и банкарство
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 2014/2015 г.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.
Донесени одлуки на седницата:
Одлика за формирање рецензиона комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област Финансии и банкарство
Одлука за дополнување на одлука формирање на комисија за уписи
во учебната 2014-2015 година
Одлука за избор на рецензенти за е скрипта по Култура на изразување
и комуникација
Одлука за избор на рецензенти за учебник по Термален туризам
Одлука за измена и дополнување на одлука за Весна Јовановска
Одлука за измена и дополнување на одлука за Маре Николовска
Одлука за измена и дополнување на одлука за Христина Митевска
Одлука за одобрување исплата на средства за котизација за доц д-р
Билјана Петревска
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за утврдување на број на студенти за втор циклус студии на
насоката Гастрономија,исхрана и диететика за учебната 2014-2015
година
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - доцент Финансии и банкарство
Одлука за формирање на комисија на ФТБЛ за упис на студенти за
втор циклус студии за учебната 2014-2015 година
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Дарко Митров
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Наташа Манчевска

Дневен ред на 117. седница на ННС одржана на ден 8.8.2014 год.:
- Усвојување на записник од 116 – та седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
асистент - докторанд за научната област бизнис менаџмент.
2. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
асистент - докторанд за научната област гастрономија.
3. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
асистент - докторанд за научната област економика и организација
на туризмот.
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4. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
асистент - докторанд за научната област Економика на претпријатија
и организација на угостителство.
5. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на асистент - докторанд за научната област Контролинг во туризмот.
6. Донесување одлука за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за учебната 2014/2015 за втор
циклус на студии за студиската програма Гастрономија, исхрана и
диететика.
7. Донесување одлука за ангажирање на насловен вонреден професор
Д-р Георги Асенов Мичев од Земјоделски факултет.
8. Донесување одлука за замена на соработник - член на Наставно
- научен совет на Факултет за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
9. Донесување одлука за избор на рецензенти за издавање на е практикум под наслов „ Фискален систем“.
10. Донесување одлука за усвојување на листа на членови на Наставно –
научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
11. Донесување одлука за одобрување на исплата на финансиски средства
за котизација за доц. д-р Цане Котески.
12. Донесување одлука за преземање на обврски по предметот
Надворешно трговско и девизно работење .
13. Донесување одлука за преземање на обврски по предметот Сметко
водство.
14. Донесување одлука за преземање на обврски по предметот Трговско
право.
15. Донесување одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 04.07.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија
“,„ Утрински весник “ и „Koha“ за избор на асистент - докторанд за
научна област Бизнис менаџмент.
16. Донесување одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 04.07.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија
“,„ Утрински весник “ и „Koha“ за избор на асистент - докторанд за
научна област Гастрономија.
17. Донесување одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 04.07.2014 година во дневниот весник „ Нова Македонија
“,„ Утрински весник “ и „Koha “ за избор на асистент - докторанд за
научна област Економика и организација на туризмот.
18. Донесување одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 04.07.2014 година во дневниот весник „Нова Македонија
“,„ Утрински весник “ и „Koha“ за избор на асистент - докторанд
за научна област Економика на претпријатија и организација на
угостителство.
19. Донесување одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 04.07.2014 година во дневниот весник „ Нова Македонија
“,„ Утрински весник “ и „Koha “ за избор на асистент - докторанд за
научна област Контролинг во туризмот.
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20. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
21. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
22. Разно.
-
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Донесени одлуки на седницата:
Одлика за рецензиона комисија за избор на асистент - докторанд за
научна област Бизнис менаџмент
Одлика за рецензиона комисија за избор на асистент - докторанд за
научна област Гастрономија
Одлика за рецензиона комисија за избор на асистент - докторанд за
научна област Економика и организација на туризмот
Одлика за рецензиона комисија за избор на асистент - докторанд
за научна област - Економика на претпријатија и организација на
угостителство
Одлика за рецензиона комисија за избор на асистент - докторанд за
научна област Контролинг во туризмот
Одлука за ангажман на наставници за втор циклус студии на ФТБЛ за
учебната 2014-2015 по Гастрономија,исхрана и диететика
Одлука за ангажман на проф. д-р Георги Асенов Мичев од Земјоделски
факултет за учебната 2014-2015 година
Одлука за избор - замена на асистенти за членови на ННС на ФТБЛ
Одлука за избор на рецензенти за е - практикум по Фискален систем
Одлука за листа на членови на ННС за учебната 2014-2015 година
Одлука за одобрување исплата на средства за котизација за доц.д-р
Цане Котески – Охрид
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за повторно активирање на Драган Клинчаров
Одлука за повторно активирање на Љубиша Петровски
Одлука за повторно активирање на Софија Каракамишева
Одлука за преземање обврски по предметот Надворешно трговско и
девизно работење
Одлука за преземање обврски по предметот Сметководство
Одлука за преземање обврски по предметот Трговско право
Одлука за префрлување - од една насока на друга – заедничка
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на
асистент - докторанд за научна област Бизнис менаџмент
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на
асистент - докторанд за научна област Гастрономија
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор
на асистент - докторанд за научна област Економика и организација
на туризмот
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на
асистент - докторанд за научна област Економика на претпријатија и
организација на угостителство
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-

Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на
асистент - докторанд за научна област Контролинг во туризмот
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Марија
Нешовска

Дневен ред на 118-та седница на ННС одржана на ден 05.09.2014
год.:
- Усвојување на записник од 117 – та седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување одлука за усвојување на рецензија за скрипта под наслов
„ФИСКАЛЕН СИСТЕМ“ објавена во Универзитетскиот билтен на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип со бр. 127 .
2. Донесување одлука за ангажирање на проф д-р Нако Ташков на
Факултетот за медицински науки.
3. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
4. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
5. Разно.
-

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за измена на наслов на скрипта и практикум
Одлука за одобрување на бесплатно полагање и стекнување
сертификат за туристички водич, за возачите на УГД
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
Одлука за поништување на одлука за префрлување на група студенти
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Александар
Антовски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Александра
Насковиќ
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Борче
Блажовски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Елена
Атанасовска
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Златко
Манчевски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Зоран
Андоновски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Ивана
Коцевска
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Ивана
Симоновска
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Ивана
Стојановска
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Љупчо
Пецевски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Магдалена
Стојчевска
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Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Марио
Димески
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Филип Жатев
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Бојана
Апостолова
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Димитар
Зафиров
Предлог одлука за префрлување насока на насока - Јован Тушевски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Александар
Јановски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Ален Медарски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Билјана
Трајкова
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Давид
Анастасов
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Далибор
Михаилов
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Дејан
Димитровски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Дејвид
Величковски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Катерина
Ѓорговска
Предлог одлука за префрлувањеод насока на насока - Марија
Атанасова
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Марио Зарков
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Мелани
Саракинова
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Мелита
Василева
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Никола
Андонов
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Никола
Симјонов
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Теодора
Саздовска
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Тоше Стојанов
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Христина
Арсова
Одлука за повторно активирање на Александар Божинов
Одлука за повторно активирање на Александар Димитриевски
Одлука за повторно активирање на Ана Коцева
Одлука за повторно активирање на Валентин Ангелов
Одлука за повторно активирање на Горан Николиќ
Одлука за повторно активирање на Горан Ристовски
Одлука за повторно активирање на Дејан Колев
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-

Одлука за повторно активирање на Димитар Везенков
Одлука за повторно активирање на Душан Павлов
Одлука за повторно активирање на Душко Георгиевски
Одлука за повторно активирање на Ѓорге Митров
Одлука за повторно активирање на Елена Доневска
Одлука за повторно активирање на Иван Цветановски
Одлука за повторно активирање на Игор Анѓелковиќ
Одлука за повторно активирање на Катерина Попова
Одлука за повторно активирање на Маја Цветиќ
Одлука за повторно активирање на Методи Јорданов
Одлука за повторно активирање на Невена Ставревска
Одлука за повторно активирање на Никола Стојановски
Одлука за повторно активирање на Олга Манасиева
Одлука за повторно активирање на Ружица Николова
Одлука за повторно активирање на Сања Коцева
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Ангелче
Петковски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Антон
Стојковски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Аце Колев
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Бруно
Мирчевски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Владимир
Анчевски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Драги Иванов
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Елена
Бошковска
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Иван
Несторовски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Јадранка
Руфческа
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Маја
Ѓорѓиевска
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Марија
Бикова
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Никола
Илиев
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Николче
Китановски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Стефан
Петковски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Филип
Ѓоргиевски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Филип
Николов
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Филип
Петковски
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Предлог - одлука за префрлување од од друг универзитет - Христијан
Велков
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Антонио
Јосифовски
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Викторија
Алтанџиева
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Илчо
Алексоски
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Мартина
Печорова
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Милутин
Чукиќ
Предлог одлука за префрлување една единица на друга - Симона
Петрова
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Симона
Спасевска
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Душко
Георгиевски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Мартин
Станков
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - се одбива Мила Трајковска
Одлука за одобрување на паралелно студирање - Александра Ѓоргиева
Одлука за повторно активирање на Александар Радовиќ
Одлука за повторно активирање на Александар Трајчески
Одлука за повторно активирање на Ангела Трпевска
Одлука за повторно активирање на Андреј Трајчевски
Одлука за повторно активирање на Блаже Спирковски
Одлука за повторно активирање на Бранко Влахов
Одлука за повторно активирање на Весна Ристова
Одлука за повторно активирање на Владимир Јаневски
Одлука за повторно активирање на Габриела Велковска
Одлука за повторно активирање на Дејан Гиевски
Одлука за повторно активирање на Дениз Лековиќ
Одлука за повторно активирање на Дијана Мирчевска
Одлука за повторно активирање на Евдокија Паласкарова
Одлука за повторно активирање на Емилија Танова
Одлука за повторно активирање на Иван Манасиев
Одлука за повторно активирање на Кире Наумчески
Одлука за повторно активирање на Кристијан Апостолов
Одлука за повторно активирање на Кристина Чакарјанева
Одлука за повторно активирање на Љубица Митева
Одлука за повторно активирање на Марија Петковска
Одлука за повторно активирање на Марио Стојковски
Одлука за повторно активирање на Мартин Јосифовски
Одлука за повторно активирање на Мартин Стојановски
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-

Одлука за повторно активирање на Петар Петров
Одлука за повторно активирање на Стефан Симиќ
Одлука за усвојување на рецензија за ракопис Практикум по
Промотивни активности
Одлука за усвојување на рецензија за ракопис Практикум по Фискален
систем
Одлука за усвојување на рецензија за ракопис скрипта по Фискален
систем
Предлог одлука за признавање испити - Александра Ѓоргиева
Одлука за мирување - Виолета Младеновска
Одлука за мирување - Љубинка Миева
Одлука за мирување - Никола Симјонов
Одлука за мирување - Павлинка Чобанова
Одлука за повторно активирање на Велика Николова
Одлука за промена на статусот Велика Трајковска
Одлука за промена на статусот Владимир Златков
Одлука за промена на статусот Гаврил Ниневски
Одлука за промена на статусот Дијана Мирчевска
Одлука за промена на статусот Драган Вељановски
Одлука за промена на статусот Елеонора Ѓорчева
Одлука за промена на статусот Јованче Јованов
Одлука за промена на статусот Камелија Атанасовска
Одлука за промена на статусот Кристина Димитровска
Одлука за промена на статусот Никола Стојковски
Одлука за промена на статусот Стефани Брламова
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Нино
Војновски
Предлог мислење Дончо Панчев - ослободување од партиципација
– бранител
Предлог мислење Никола Илиев - дете на починат бранител
Предлог мислење Христијан Велков - дете на воен инвалид
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга - Дејан
Трајковски
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Велика
Николова
Предлог одлука за префрлување од насока на насока - Невена
Ставревска
Одлука за промена на тема и ментор за дипломска работа
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Дејан
Гочевски
Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет - Дона Милеска
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга Менче
Проданова
Предлог одлука за префрлување од една единица на друга Бојан
Јакимовски
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4.ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ И БИБЛИОТЕКА
Од страна на техничка опременост за потребите на факултетот
набавени се повеќе компјутери, проектори, печатари и 2 фотокопири.
Библиотечниот фонд во согласно со уредбите на Универзитетот е
евидентиран и се чува во шкафови во Гевгелија, Штип и Скопје. Сé уште
нема назначено лице кое ќе биде задолжено да ја евидентира, чува и издава
стручната литература на студентите. Се планира тоа да се случи во текот
на наредната 2014/15 година.
5. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Простории каде се одржува наставата
Предавањата на Факултетот, во текот на 2013/2014 година, се одржуваа
во во нов објект во Гевгелија и тоа во 3 предавални и 3 други простории
за наставничкиот и соработничкиот кадар и за административниот
персонал. Во Штип, на дисперзитраните студии, наставата се реализира
во 4 предавални и 3 канцеларии за наставници и асистенти во Кампус 4.
Додека пак, за дисперзираните студии на Факултетот за туризм и бизнис
логистика во Скопје се докомплетираа сите простории како предавални,
канцеларии. На дисперзираните студии во наставниот центар во Скопје,
наставата се реализира во 6 предавални и 3 канцеларии.
Реновирање, адаптација и санација на просториите
За потребите на Факултетот, од наредната академска 2014/15
година, се планира реновирање на објектот хотелско – ресторанскиот
објект во Плачковица докомплетирање на новиот објект во Гевгелија
со уште три предавални, за дисперзираните студии во Штип и понатаму
користење на предавалните на Кампус 4. Додека пак, во Скопје се
планира докомплетирање на сите простории како предавални, канцеларии
и една поголема просторија за лабораторија за потребите на насоката за
гастрономија, исхрана и диететика, и насоката хотелско - ресторанска. за
дисперзираните студии на Факултетот за туризм и бизнис логистика.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
првите неколку академски години е наставата во сите студиски насока,
што незначи дека во блиска иднина, покрај наставата во фокусот на
работата ќе бидат и науката и истражувањето.
На Факултетот работи почетен потенцијал за функционирање на
Факултетот за туризам и бизнис логистика преку 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 и гастрономија во
странство.
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Научната и истражувачка дејност на Факултетот ќе биде мотив повеќе
за усовршување на наставниците, соработниците и лаборантите не само во
државата туку и странство, од каде 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.
Во текот на ноември месец 2013 година на Факултетот за туризам
и бизнис логистика стартуваше четвртата генерација студенти на
втор циклус - постдипломски студии, насока Меѓународен туризам
(едногодишни и двогодишни студии) со 14 студенти, од кои 9 редовни и 5
вонредни, и втората генерација на насока Бизнис логистика (едногодишни
и двогодишни студии) со 20 студенти од кои 12 редовни и 8 вонредни.
Во текот на целата 2013/14 година Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, согласно Проектот
„Тур ретур“, на повеќе лица, реализира обука која вклучува и полагање за
туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка
агенција. Сите кандидати успешно ги положија испитите предвидени
според програмата.
Проектот планира и понатаму да врши едукација на вакви дефицитарни
кадри кои и се потребни на туризмот во Р.Македонија.
Факултет за туризам и бизнис логистика во текот на 2013/2014 година
започна со реализација на следните други проекти:
1. Проект - „Емпириско истражување за вреднување и одржливост
на туристичко – гастрономските специфичности на Брегалничкиот
регион“, во својство на главен истражувач е деканот проф. д-р
Нако Ташков, и уште шест други лица, сите од ФТБЛ. Временската
динамика на проекот е 2014 – 2015 година
2. Проект – „Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на
Република Македонија“, во својство на проект менаџер е продеканот
проф. д-р Никола Димитров, и уште десет други лица, сите од ФТБЛ.
Временска динамика на проекот е јули – декември 2014 г.
3. Проект – „Развој на манастирски туризам во Република Македонија“,
во својство – проект менаџер е доц. д-р Дејан Методијески, и уште
десет други лица, сите од ФТБЛ. Временската динамика на проектот
е јули – декември 2014 година.
4. Проект – Одбележување на препознатиливи производи, локалитети,
објекти, настани од значење за туризмот во Република Македонија
– во својство на проект менаџер, е деканот проф. д-р Нако Ташков,
и уште шест други лица, сите од ФТБЛ. Временската динамика на
проекот е јули 2014 – март 2015 година
5. Проект на УГД – ФТБЛ, заедно со Американски Универзитет во
Бугарија, преку ИПА програма за прекугранична соработка. Се
реализира проект во Конгресниот центар и Центар за доживотно
учење на Плачковица. ФТБЛ под раководство деканот на проф. д-р
Нако Ташков е учесник во реализација на проектот.
6. Заеднички проект на ФТБЛ – УГД, со Универзитетот Шверинг
во Германија, Универизтетот во Батуми во Грузија и Универзитет
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во Рига во Латвија, за подготовка и реализација на ува меѓународни
мастер стиудии за Гастрономија и исхрана од Хотелски менаџмент.
Почеток на реализација на проектот е учебна 2015/2016 година.
Деканот на ФТБЛ проф. д-р Нако Ташков е учесник во реализација
на проектот.
Во текот на 2013/2014 година сите наставници и соработници
учествуваа на повеќе научни симпозиуми, конгреси. Наставниците и
соработниците на ФТБЛ, а на репозитериумот при УГД, вкупно имаат
ставено над 680 трудови.
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НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ, ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И
ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Објавени трудови од вработените на факултетот
За период од 15.09.2013 до 14.09.2014 година
Име и презиме

Д-р Нако Ташков, вонреден професор и декан
Наставен предмет
Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):

Семестар
и година

Студиска програма: Туризам
1. Економика на послужување и готварство
2. Интернационална гастрономија
3. Хотелиерство (комисија)
4. Менаџмент на производство на храна

3+2+2
2+2+1
3+2+2
2+2+1

III / 2013
V / 2013
II / 2014
VI / 2014

Студиска програма: Гастрономија, исхрана и
диететика - Штип
1. Економика на послужување и готварство
5. Исхрана и диететика (комисија)
2. Менаџмент на производство на храна
3. Математика во угостителство (комисија)

3+2+2
2+2+2
2+2+1
1+1+1

III / 2013
VI / 2014
VI / 2014
VI / 2014

3+2+2
2+2+1
2+1+1

I / 2013
II / 2014
II / 2014

2+2+1
2+2+1
2+1+1

IV / 2014
IV / 2014
IV / 2014

3+2+2
2+2+2
2+2+1
1+1+1

III / 2013
VI / 2014
VI / 2014
VI / 2014

3+2+2
2+2+1
2+1+1

I / 2013
II / 2014
II / 2014

2+2+1
2+2+1
2+1+1

IV / 2014
IV / 2014
IV / 2014

2+2+1
2+1+1
2+2+1

I / 2013
I / 2013
II / 2014

2+2+1
3+2+1
2+2+1

I / 2013
III / 2013
III / 2013

Студиска програма: Хотелско-ресторанска –Штип
1. Основи на вештина на готвењето
2. Техника на послужување 1
3. Пракса во хотелско-угостителски објект 2
(комисија)
4. Техника на послужување 2
5. Исхрана и диететика (комисија)
6. Менаџмент на производство на храна
1. НАСТАВА

Фонд на
часови

Студиска програма: Гастрономија, исхрана и
диететика - Скопје
1. Економика на послужување и готварство
2. Исхрана и диететика (комисија)
3. Менаџмент на производство на храна
4. Математика во угостителство (комисија)
Студиска програма: Хотелско-ресторанска - Скопје
1. Основи на вештина на готвењето
2. Техника на послужување 1
3. Пракса во хотелско-угостителски објект 2
(комисија)
4. Техника на послужување 2
5. Исхрана и диететика (комисија)
6. Менаџмент на производство на храна
Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Студиска програма: Меѓународен туризам 4+1
1. Современо хотелиерство
2. Наука за исхрана
3. Туристичко посредување
Студиска програма: Меѓународен туризам 3+2
1. Современо хотелиерство
2. Производствен процес во угостителството
3. Туристичко посредување
4. Производствен процес во угостителството
Студиска програма: Бизнис логистика 4+1
1. Бизнис системи во туризмот и угостителството
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Студиска програма: Бизнис логистика 3+2
1. Бизнис системи во туризмот и угостителството
2. Принципи на чување и операции на пакување
Ангажман на други факултети:
Прв циклус–додипломски студии
Медицински факултет
Студиска програма: Медицински сестри/
медицински техничари
1. Исхрана и диететика

2. НАУКА
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2+2+1

II / 2014

2+1+1

I / 2013

2+1+1
3+2+2

I / 2013
III / 2013

2+0+1
IV / 2014
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
1. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta (2014) Организациско однесување - учебник.
Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978-608-244-008-8
2. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A review of the
hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings of the Vth International
Practical - Scientific Conference:Tourism Economics and Business. Batumi Shota
Rustaveli State University, Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN 978-9941-22-316-7
3. Taskov, Nako (2013) Technology of serving. Other. Lambert Academic Publishing.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Научни трудови:
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014) Application of
methodology for business process improvement in specialized diagnostic
laboratory. Quality-Access to Success Journal, 15 (141). pp. 91-95. ISSN 15822559
2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Barishic, Darko (2014) Post-Sale
Customer Support Methodology in the TQM System. Iliria International Review –
2014/1, 1 (27). pp. 74-86. ISSN 2192-7081
3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Rizovska Jovanovska, Sonja (2014) The
proposed methodologies for the Six Sigma Method and TQM strategy as well as
their application in practice in Macedonia. IIASS - Innovative Issues and
Approaches in Social Sciences, 7 (2). pp. 135-144. ISSN 1855-0541
4. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Self-evaluation in the implementation
of TQM strategy within Macedonian companies. Upstream Research International
Journal, 2 (1). ISSN 2321 –0567
5. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of the company
designing the TQM System. Journal of Process Management – New Technologies,
International, 2 (5). pp. 44-51. ISSN 2334-7449
6. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Создание системы обеспечения
качества для текстильных компаний Македонии. Review of Business and
Economics Studies, 2 (2). pp. 75-80. ISSN 2308-944X
7. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Pop Metodieva, Biljana (2014) Basis for
the design and implementation of the quality system in Cad - Cam textile
production. International Journal of Information, Business and Management, 6 (4).
pp. 42-51. ISSN 2218-046X
8. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Stojanov, Bojan (2014) Local
government management in the Republic of Macedonia. International Journal of
Economics, Commerce and Management, 2 (3). pp. 1-14. ISSN 2348 0386
9. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Projection and Implementation of
Total Quality Management Systems within the Textile Production. Business
Systems & Economics, 4 (1). pp. 20-29. ISSN 2029-8234
10. Taskov, Nako and Dimitrovski, Darko and Temelkov, Zoran (2013) Wine tourism
in Macedonia, a qualitative analysis. Scientific Journal Hotel and Tourism
Management (2). pp. 55-62. ISSN 2334-8267
11. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, Tatjana
(2013) Business processes optimization possibilities. International Journals of
Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-97. ISSN 2249-1058
12. Kuzelov, Aco and Dimitrovski, Zoran and Naseva, Dijana and Taskov, Nako and
Andronikov, Darko (2013) Microbiological status of smoked meat products.
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International scientific on-line journal "Science & Technologies", 3 (5). pp. 16-18.
ISSN 1314-4111
13. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, Oliver
and Dzaleva, Tatjana (2013) Models of TQM Strategy in the World and the Need
for Macedonian Model of Excellence. International Journal of Pure and Applied
Sciences and Technology, 16 (1). pp. 69-79. ISSN 2229 - 6107
14. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, Oliver
and Dzaleva, Tatjana (2013) The Need for Information System Design in Building a
House of Quality. International Journal of Pure and Applied Sciences and
Technology, 16 (1). pp. 26-33. ISSN 2229 – 6107
15. Petroska-Angelovska, Neda and Ackovska, Marija and Taskov, Nako (2013)
Liquidity of tourism sector enterprises in the Republic of Macedonia. Economic
Development, Journal of the Institute of Economics - Skopje, 15 (1-2). pp. 71-81.
ISSN 1409-7893
Учество во проекти:
- Проект на факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија ,,ТУР-РЕТУР“
за издавање на лиценци за: РТА, ТВ и ПТВ. Проекот се реализира од 2011 годин,
во својство на раководител
- Проект - „Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко –
гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион“, својство на главен
истражувач, 2014 – 2015 година
- Проект Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на Република
Македонија, својство – главен истражувач, јули – декември 2014 г.
- Проект – Развој на манастирски туризам во Република Македонија, својство –
заменик главен истражувач, јули – декември 2014 г.
- Проект – Одбележување на препознатиливи производи, локалитети, објекти,
настани од значење за туризмот во Република Македонија – проект менаџер, јули
2014 – март 2015 г.
- Проект на УГД – ФТБЛ, заедно со Американски Универзитет во Бугарија,
преку ИПА програма за прекугранична соработка. Се реализира проект во
Конгресниот центар и Центар за доживотно учење на Плачковица. Учесник во
реализација на проектот.
- Заеднички проект на ФТБЛ – УГД, со Универзитетот Шверинг во Германија,
Универизтетот во Батуми во Грузија и Универзитет во Рига во Латвија, за
подготовка и реализација на ува меѓународни мастер стиудии за Гастрономија и
исхрана од Хотелски менаџмент. Почеток на реализација на проектот е учебна
2015/2016 година. Учесник во реализација на проектот.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Lazarovski, Zlatko (2014) The need for
the design and implementation of TQM system for the airport services TAV Airports
Holding, Macedonia. In: 8th International Quality Conference, 23 May 2014, 8th
IQC, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac.
2. Jorgova, Katja and Danov, Kamen and Gradinarska, Dijana and Kuzelov, Aco and
Taskov, Nako and Saneva, Dusica (2014) Funkcionalne osobine sojeva bakterija
mlečne kiseline i mikrokoka u sredini sličnoj mesnoj masi sirovih kobasica kao
modelu. In: XIX Savetovanje o Biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 07-08
March 2014, Cacak, Republika Srbija.
3. Indzilieva, Dijana and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and
Metodijeski, Dejan (2014) Ispitivanje potencijalnog probiotika - lactobacillus
plantarum soj L6 izolovanog iz "Karlovske kobasice". In: XIX Savetovanje o
biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 07-08 March 2014, Cacak, Republika
Srbija.
4. Andronikov, Darko and Kuzelov, Aco and Sofijanova, Elenica and Taskov, Nako
and Saneva, Dusica (2014) Učеšће sadržaja proteina dobivenih od svinskih kožica
u barenim svinskim kobasicama. In: XIX Savetovanje o biotehnologiji sa
medjunarodnim ucescem, 07-08 March 2014, Cacak, Republika Srbija.
5. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014) Списокот на
светското наследство на УНЕСКО како фактор за развој на туризмот во
Балканските земји. In: 2nd International Conference of Cultural Heritage,
Tourism and Media, 17-19 Jan 2014, Ohrid. (Unpublished)
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3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Активности
како, декан,
продекан
раководител и
сл.
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Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Nakovska, Julija
(2013) Практичната работа како составен дел од образовниот процес на
студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика. In: Пети
международен симпозиум – Туризъм, бизнес и образование ХХІ век, 19-20 Oct
2013, Blagoevgrad, Bulgaria.
7. Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and
Kuzelov, Aco (2013) Chemical and microbiological analysis of fresh, frozen and
emulsions of pork skins. In: 10th International Symposium: Modern trends in
livestock production, 02 Oct 2013, Belgrade, Serbia.
8. Kuzelov, Aco and Naseva, Dijana and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and
Spasova, Dragica and Andronikov, Darko (2013) Impact of functional mix and
starter cultures on the sensory properties of permanent sausages produced in
industrial conditions. In: 10th International Symposium: Modern trends in livestock
production, 02 Oct 2013, Belgrade, Serbia.
9. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, Tatjana
and Temelkov, Zoran (2013) Geographical dispersion of tourist agencies in
Republic of Macedonia. In: First International Conference Mediterranean Tourism MT-2013, Nis, Serbia.
10. Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and
Saneva, Dusica (2013) Examination of some quantitative and qualitative
characteristics of the meat from different kinds of pigs. In: Food science,
engineering and technologies 2013, 18-19 Oct 2013, Plovdiv, Bulgaria.
11. Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and
Naseva, Dijana (2013) The influence of the temperature on the chemical and
microbiological composition of vacuum packed Vrshnichki sausage. In: Food
science, engineering and technologies 2013, 18-19 Oct 2013, Plovdiv, Bulgaria.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на комисија за одбрана на завршен испит на повеќе студенти од прв
циклус на ФТБЛ
2. Ментор на завршен испит на повеќе студенти од прв циклус на ФТБЛ
3. Ментор на завршен испит на студенти од втор циклус на ФТБЛ
4. Член на комисија за проверка на постојните учебници од македонски автори
кои се користат на факултетот
5. Учество во изработка на елаборат за трет циклус студии на ФТБЛ
6. Член на ННС на ФТБЛ
7. Член на Ректорска управа
8. Член на повеќе рецензентски комисии
9. Претседател на повеќе рецензентски комисии
10. Член на Комисија за признавање признавање испити на ФТБЛ
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање,...
1. Учество во Изработка на елаборат за втор циклус на ФТБЛ, за студиска
програма Гастрономија, исхрана и диететика
2. Учество во Изработка на Годишен извештај за ФТБЛ за 2012-2013 г. и др.
3. Учество во Изработка на елаборат за трет циклус студии на ФТБЛ, студиска
програма – Туризам и угостителство
4. Во периодот од 16.02.2014г. до 18.02.2014г. присуствуваше на стратегиска
средба во Германија на Факултетите од Универзитетите во Батуми – Грузија,
Штип – Р. Македонија, Сучеава – Романија и Шверин – Германија, за развој на
заедичка интернационална студиска програма за втор циклус на студии
5. Во периодот од 07.07.2014г. до 09.07.2014г. присуство на стратегиска средба
во Грузија на Факултетите од Универзитетите во Батуми – Грузија, Штип – Р.
Македонија, Сучеава – Романија и Шверин - Германија за развој на заедичка
интернационална студиска програма за втор циклус на студии.
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Име и презиме

Д-р Никола В. Димитров, вонреден професор и продекан
Фонд на
Наставен предмет
часови
Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Студиска програма: Туризам – Гевгелија
1. Туристичка географија (задолжителен предмет)
3+2+2
2. Ресторански менаџмент (изборен предмет)

3. Туристички дестинации (задолжителен предмет)
4. Културно наследство (изборен предмет)
5. Рурален туризам (задолжителен предмет)
Просторно планирање (менторски)
Хотелиерство (комисија)
Студиска програма: Гастрономија, исхрана и
диететика – Штип
1. Туристичка географија (задолжителен предмет)
2. Туристички дестинации (задолжителен предмет)
3. Рурален туризам (задолжителен предмет)
4. Културно наследство (изборен предмет)
Исхрана и диететика (комисија)
Математика во угостителство (комисија)
Студиска програма: Хотелско-ресторанска –Штип
Пракса во хотелско-угостителски објект 2
(комисија)
Исхрана и диететика (комисија)
1. НАСТАВА

Студиска програма: Гастрономија, исхрана и
диететика – Скопје
1. Туристичка географија
2. Туристички дестинации
Исхрана и диететика (комисија)
Математика во угостителство (комисија)
Студиска програма: Хотелско-ресторанска Скопје
Пракса во хотелско-угостителски објект 2
(комисија)
Исхрана и диететика (комисија)
Студиска програма: Бизнис логистика - Скопје
1. Просторно планирање (Скопје)
Ангажман на други факултети:
Прв циклус–додипломски студии
Факултет за природни и технички науки
Студиска програма: Географија – Штип
(зимски и летен семестар)
1. Географија на население (задолжителен)
2. Демографија (задолжителен предмет)
3. Методика во наставата по географија 1
(задолжителен предмет)
4. Методика во наставата по географија 2
(задолжителен предмет)
Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Студиска програма: Меѓународен туризам 3+2 и
4+1
1. Методологија на научно - истражувачка работа

Семестар
и година

III / 2013

2+1+1

II / 2014

3+2+2

V / 2013

2+1+1
3+2+2

IV / 2014
IV / 2014

3+2+2

I / 2013

3+2+2

IV / 2014

2+2+1
1+1+1

VI / 2014
VI / 2014

3+2+2
2+2+1

I / 2013
II / 2014

3+2+2

IV / 2014
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2. НАУКА

806

2. Туристичка валоризација и одржлив развој
2+2+1
VI / 2014
2+1+1
IV / 2014
3. Регионално планирање и одржлив развој
Туристичка географија, Земјоделски факултет
2+2+1
Студиска програма: Меѓународен туризам 3+2
2+2+1
Студиска програма: Бизнис логистика 4+1
2+1+1
Студиска програма: Бизнис логистика 3+2
Ангажман на други факултети:
Втор циклус–додипломски студии
Факултет за природни и технички науки
Студиска програма: Заштита на животна средина –
Штип
(Зимски и летен семестар):
1. Регионално планирање и одржлив развој
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
1. Димитров В. Никола, Петкова Ангелкова Тања (2014): Туристички
дестинации. [Teaching Resource], е - скрипта, Универзитет „Гоце Делчев“,
Штип
2. Нако Ташков, Дејан Методијески, Никола В. Димитров (2014): Пракса во
хотелско-угостителски објекти. [Teaching Resource], е - скрипта,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
3. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2014) Opportunities
for development of spa tourism in R.Macedonia. LAP Lambert Academic
Publishing, Deutschland/Germany. ISBN 978-3-659-58922-5
4. Димитров В. Никола (2013): Демографија., книга, Битола. ISBN 978-60865616-0-4
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство: 11
1. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana
Bardarova, Mimoza Serafimova, (2013): ,,VOLATILITY AND GROWTH”,
Journal Wulfenia Klagenfurt, Austria, Volatility and growth. ;
http://multidisciplinarywulfenia.org/index.html, ISSN: 1561-882X, Vol 20, No.
12, Dec 2013, str.1-12.
2. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitroov, Zlatko Jakovlev, Snezana
Bardarova, Mimoza Serafimova, (2014): ,,Democracy, demography and economic
growth: Empirical investigation of association between those three”, Democracy,
demography and economic growth: Empirical investigation of association
between
those
three.;Journal
Wulfenia
Klagenfurt,
Austria,
http://multidisciplinary wulfenia.org/index.html, ISSN: 1561-882X, Vol 21, No.
4, Apr 2014, str.247-257.
3. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana
Bardarova, Goranco Koteski, Aleksamdra Zezova (2014): ,,Multimedia
Performances for Pragmatic Tourism”, Journal of Tourism and Hospitality
Management, Volume 2, Number 2, February 2014 (Serial Number 5) David
Publishing Company, pp. 60-66, ISSN 2328-2169, 28-02-2014
4. Cane Koteski, Dushko Josheski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, Snezana
Bardarova, (2014): ,,Macedonia Demographic Aging”, Македонија
демографски старее.Journal of Earth Science and Engineering, Volume 4,
Number 7, July 2014 David Publishing Company, pp. 445-454, ISSN 2159581X, 25-07-2014
5. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A review of
the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings of the Vth
International Practical - Scientific Conference:Tourism Economics and Business.
Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN
978-9941-22-316-7
6. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014) Списокот
на светското наследство на УНЕСКО како фактор за развој на туризмот
во Балканските земји. In: 2nd International Conference of Cultural Heritage,
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Tourism and Media, 17-19 Jan 2014, Ohrid. (Unpublished)
7. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Nakovska, Julija
(2013) Практичната работа како составен дел од образовниот процес на
студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика. In: Пети
международен симпозиум – Туризъм, бизнес и образование ХХІ век, 19-20
Oct 2013, Blagoevgrad, Bulgaria.
8. Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2013) Регионална
распространетост на руралниот туризам во ридско-планинските
подрачја. In: Проблеми и перспективи на ридско-планинските подрачја, 13-15
Sept 2013, Охрид.
9. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City of
Bitola – destination for cultural tourism, Researches review of the Department of
Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 53-59. ISSN 1452-0133
(print) 2334-7074 (online)
10. Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2013) Macedonian tourist destinations
with a built identity and image. First International Conference Mediterranean
Tourism - MT-2013, 14-15 June 2013, Nis, Serbia.
11. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A review of
the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings of the Vth
International Practical - Scientific Conference:Tourism Economics and Business.
Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN
978-9941-22-316-7
Учество во проекти:
1. Проект на факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија ,,ТУРРЕТУР“ за издавање на лиценци за: РТА, ТВ и ПТВ. Проекот се реализира од
2011 годин, во својство на учесник.
2. Проект - „Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко
– гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион“, својство на
истражувач, 2014 – 2015 година.
3. Проект Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на Република
Македонија, својство – проектен менаџер, јули – декември 2014 г.
4. Проект – Развој на манастирски туризам во Република Македонија, својство –
главен истражувач, јули – декември 2014 г.
5. Проект – Одбележување на препознатиливи производи, локалитети, објекти,
настани од значење за туризмот во Република Македонија – заменик главен
истражувач, јули 2014 – март 2015 г.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. 2nd International Conference of Cultural Heritage, Tourism and Media, 17-19 Jan
2014, Ohrid. (Unpublished)
2. Петти международен симпозиум – Туризъм, бизнес и образование ХХІ век, 1920 Oct 2013, Blagoevgrad, Bulgaria.
Обуки:
На ден 05-09-2014 година во Штип, Кампус 4, се одржа обука на вработените за
безбедност и здравје при работа во рамки на проектот ,,Зајакнување на
капацитетите на УГД за безбедност и здравје при работа“.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на
УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на ННС на ФТБЛ
2. Надворешен член на ННС на ФПТН при УГД
3. Координатор за ЕРАЗМУС за ФТБЛ
4. Претседател на Рецензентска комисија за избор на соработник
5. Член на Рецензентска комисија за избор на соработник

807

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

6.
7.

Активности
како,
продекан
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Ментор на над десетина завршни испити / дипломски работи
Претседател на комисија за одбрана на триесет теми за завршен испит /
дипломска работа
8. Член на комисија за одбрана на триесет завршен испит / дипломска работа
9. Член на Конкурсна комисија за втор циклус студии на ФТБЛ за 2013/2014
10. Член на Комисија за признавање испити на студенти за 2013/2014
11. Член на комисија за проверка на досиеја на студенти апсолвенти - дипломци
12. Изработка на елаборат за втор циклус на ФТБЛ, за студиска програма
Гастрономија, исхрана и диететика
13. Изработка на Годишен извештај за ФТБЛ за 2012-2013 г. и др.
14. Изработка на елаборат за трет циклус студии на ФТБЛ, студиска програма –
Туризам и угостителство
15. Претседател на Комисија за оценка на магистерски труд на Бранко Бизоев,
27.01.2014 г.
16. Претседател на Комисија за оценка на магистерски труд на Петранка Чалков,
27.01.2014 г.
17. Претседател на Комисија за оценка на магистерски труд на Јулија Наковска,
01.07.2014 г.
18. Член на Македонско научно друштво – Битола
19. Член на Македонско географско друштво – Скопје
20. Член на Претседателство на Регионално географско друштво „Геосфера“ –
Битола
21. Член на уредувачки одбор на списанието „Географски разгледи“, на
Македонско географско друштво - Скопје
22. Член на Претседателство на народна техника – Битола
Рецензент:
- на е-скрипта:
1. Цане Котески & Владимир Китанов (2013): Сообраќај во туризмот, УГД Штип
- на е-практикум:
1. Цане Котески & Владимир Китанов (2013): Сообраќај во туризмот, УГД Штип
- на книга:
1. Ѓорѓи Лазаревски (2014): Исчезнати и раселени населби во Општина Новаци,
Македонско научно друштво - Битола, Битола, стр. 151
Сертификати:
- Сертификат за положен испит за туристички водич, 25.12.2013 година, Рег. број
225, Легитимација бр. 486
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање,...
1. Изработка на елаборат за втор циклус на ФТБЛ, за студиска програма
Гастрономија, исхрана и диететика
2. Изработка на Годишен извештај за ФТБЛ за 2012-2013 г. и др.
3. Изработка на елаборат за трет циклус студии на ФТБЛ, студиска програма –
Туризам и угостителство
4. Јавни настапи на ТВ Ирис, ТВ Стар, УГД ФМ Радио и др.
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Име и презиме

Д-р Златко Јаковлев, вонреден професор
Наставен предмет
1.Прв циклус
Зимски семестар 2013/2014

1. НАСТАВА

Гевгелија: (Туризам), задолжителен, Основи на
туризам, 8кредити.
Гевгелија: (Туризам), задолжителен, Анимации
во туризмот, 6 кредити.
Штип: (ГИД),задолжителен, Основи на туризам,
8 кредити.
Штип: (ГИД),задолжителен,
Анимации во
туризмот, 6 кредити.
Летен семестар 2013/2014
Гевгелија: (Туризам), задолжителен, Менаџмент
во туризмот, кредити; 6 кредити.
Гевгелија: (Туризам), задолжителен, Културно
наследство, 6 кредити.
Штип:(ГИД), задолжителен,
Туристички дестинации, кредити; 6 кредити.
Втор циклус
Зимски семестар 2013/2014
1.Гевгелија-Штип-Скопје(МТ),
задолжителен,
Современи тенденции во туризмот,6 кредити.
2.
Гевгелија-Штип-Скопје(МТ),изборен
Стратегиски менаџмент во туризмот, 6 кредити.
Летен семестар 2013/2014
1.Гевгелија-Штип-Скопје(МТ),
задолжителен,
Алтернативни форми во туризмот, 6 кредити.

Фонд на
часови
3+2+2

Семестар и
година

2+2+1

Iсеместар
I год.
III год.
Vсеместар

3+2+2

Iсеместар
I год.

2+2+1

Vсеместар
III год.

2+2+1
2+2+1

2+2+1

IIсеместар
I год.
IVсеместар
II год.
IVсеместар
II год.
I семестар
I год.
I семестар
I год.
IIIсеместар
II год.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.

2. НАУКА

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Научни трудови:
1. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana (2013)
Animator roles in enriching the content of tourist stay. Collection of works
of The Third International Scientific Congress - Biennale ICON BEST 2013.
2. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Demographic and Infrastructure
Problems of Villages in the Hilly-Mountainous Areas of Prilep. Journal of
Earth Science and Enginering, 3 (8). pp. 569-581. ISSN 2159-581X
3. Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane (2013)
Investment of human capital in tourism and hospitality with a specific
reference of R. Macedonia. Journal of Process Management – New
Technologies International, 1 (4). pp. 74-81. ISSN 2334-7449
4. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2013) Volatility
and growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X
5. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and
Serafimova, Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The SportsRecreational Animation as a Factor for Tourism Development. Journal of
Tourism and Hospitality Management, 2 (1). ISSN 2328-2169
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6.

Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova,
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and
Hunting Areas for Big and Small Game (Food) for the Tourism Development
in the Crna River Basin in the Republic of Macedonia. Journal of Earth
Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 2159-581X
7. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova,
Aleksandra (2014) Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal
of Tourism and Hospitality Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-2169
8. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014)
Democracy, demography and economic growth: Empirical investigation of
association between those three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257.
ISSN 1561-882X
9. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед на странски туристи и
ноќевања по земји на припадност кои ја посетиле Република
Македонија во периодот од 2006-2010 г. Bulletin of Papers ASA - 20102011 (26-27). pp. 67-74. ISSN 0352-3497
10. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед и состојба на
поштенскиот сообраќај, мрежата и бројот на претплатници во
телекомуникацискиот сообраќај во Република Македонија во
периодот од 2005-2010 година. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (2627). pp. 57-66. ISSN 0352-3497
11. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед и состојба на
поштенскиот сообраќај, мрежата и бројот на претплатници во
телекомуникацискиот сообраќај во Република Македонија во
периодот од 2005-2010 година. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (2627). pp. 57-66. ISSN 0352-3497
12. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед на патничкиот и
товарниот сообраќај во Република Македонија во периодот од 19822010 г. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp. 49-55. ISSN 03523497
13. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски старее.
Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. ISSN 2159581X
Учество во научно-истражувачки проект:
1. Проект на факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија ,,ТУР ЛЕ
ТУР“ за издавање на лиценци за: РТА, ТВ и ПТВ. Кој се реализира од
2011година.
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Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

1. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Kitanov, Vladimir (2013) Demographic
and infrastructure problems of villages in the hilly - mountainous areas of Prilep. In:
Scientific symposium with international participation: Demographic and
infrastructure problems of villages in the hilly - mountainous areas of Prilep, 12-15
Sept 2013, Ohrid, Macedonia.
2. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Angelkova,
Tanja and Kitanov, Vladimir (2013) Financing effects and animation in tourism. In:
XII International Scientific Conference for Service Sector, Faculty of Tourism and
Hospitality, 3–5 Oct 2013, Ohrid, Macedonia.
3. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Grading and structure of the roads and their
impact on the arrival of foreign tourists in Macedonia. In: Cultural corridor via
diagonalis, cultural tourism without boundaries, Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013,
Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.
4. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Fruit - growing and viticulture at the
confluence of the Crna River (Black River) in Macedonia. In: Cultural corridor via
diagonalis, cultural tourism without boundaries, Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013,
Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.
5. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana (2013) Natural and
anthropogenic tourist value of the city Ohrid. In: Second International Conference
Geographical Sciences and Education, 01-02 Nov 2013, Shumen, Bugarija.
6. Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane (2013)
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси во туризмот. In: Втора
меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и
организациските науки“, БАС Институтот за менаџмент, 01-03 Nov 2013,
Битола.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на
УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови,
посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни
акции,...
1.Член на (ННС) Научно Наставен Совет на Факултетот за Туризам и бизнис
логистика од формирањето на факултетот
2. Член на Сенатот од Факултетот за Туризам и бизнис логистика на
Универзитетот ,,Гоце Делчев“- Штип од декември 2008 год.
3. д-р Златко Јаковлев ментор е и член на поголем број дипломски и магисерски
работи на ФТБЛ – Гевгелија при УГД - Штип
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Име и презиме

Д-р Цане Котески, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

Прв циклус-ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Зимски семестар: Студиска програма Туризам –
Гевгелија и ГИД – Штип, 2013/14
1. Меѓународен туризам, задолжителен предмет,
Гевгелија;
2. Термален туризам, изборен предмет, Гевгелија
3. Меѓународен туризам, изборен предмет, Штип;
4. Меѓународен туризам,(Вежби) изборен
предмет, Штип;
5. Термален туризам, изборен предмет, Штип;
6. Термален туризам, (Вежби) изборен предмет,
Штип;
Летен семестар: Студиска програма Туризам –Гевгелија
и ГИД – Штип, 2013/14
1. Сообраќај во туризмот, задолжителен предмет,
Гевгелија;
2. Туристичка картографија, задолжителен
предмет, Гевгелија;
3. Туристичка картографија, изборен предмет,
Скопје,
4. Туристичка картографија, (Вежби) изборен
предмет, Скопје,
5. Туристичка картографија, изборен предмет,
Штип;
6. Туристичка картографија,(Вежби) изборен
предмет, Штип;
Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Зимски семестар: Студиска програма во траење од една
година со 60 ЕКТС, 2013/14година.
1. Меѓународен туристички сообраќај изборен
предмет 4кредити
Зимски семестар: Студиска програма во траење од две
години со 120 ЕКТС, 2013/14 година.
1. Меѓународен туристички пазар изборен
предмет со 4 кредити
Летен: семестар: Студиска програма во траење од две
години со 120 ЕКТС, 2013/14 година.
1. Меѓународен туристички сообраќај
задолжителен предмет со 8 кредити.
Ангажман на други факултети:
Прв циклус–додипломски студии
Зимски семестар: Студиска програма ГеографијаШтип, 2013/14
1. Историја на географијата, изборен предмет, 4
кредити;
2. Историја на географијата, (Вежби) изборен
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Фонд на
часови

Семестар
и година

2+2+2

V -III г.

2+1+1
1+1+1

I –I г.
V -III г.

1+1+1

V -III г.

2+1+1
2+1+1

I –I г.
I –I г.

2+2+1

IV-II г.

2+2+1

VI-III г.

1+1+1

VI-III г.

1+1+1

VI-III г.

1+1+1

VI-III г.

1+1+1

VI-III г.

2+1+1

I –I г.

2+1+1

I –I г.

3+2+2

II –I г.

1+1+1

VII-IV г

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

2. НАУКА

предмет, 4 кредити;
1+1+1
VII -IV г
Летен семестар: Студиска програма ГеографијаШтип, 2013/14
1. Социо- економска географија на Република
македонија, изборен предмет, 4 кредити.
1+1+1
VI-III г.
2. Географски основи на просторно планирање,
изборен предмет, 4 кредити.
1+1+1
I –I г.
3. Примена на ИКТ во наставата по географија,
изборен предмет, 4 кредити.
1+1+1
VIII-IV г.
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
1.Доц д-р Цане Котески, м-р Владимир Китанов: Скрипта по Сообраќај во
туризмот
2.Доц. д-р Цане Котески, Владимир Китанов: Практикум по сообраќај во туризмот
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
1. Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Tanja Angelkova, Snezana Bardarova, Vladimir
Kitanov, (2013): ,,GRADING AND STRUKTURE OF THE ROADS AND THEIR
IMPACT ON THE ARRIVAL OF FOREIGN TOURISTS IN MACEDONIA ,
International Scientific Conference, Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural
tourism Without Boundaries, Sofia (Republic of Bulgaria), Belgrade (Serbia), 0306.10.2013, na str. 216-221, 2013.
2. Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Tanja Angelkova, Snezana Bardarova, Vladimir
Kitanov, (2013): ,,FRUIT – GROWING AND VITICULTURE AT THE
CONFLUENCE OF THE CRNA RIVER (BLACK RIVER) IN MACEDONIA ,
International Scientific Conference, Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural
tourism Without Boundaries, Sofia (Republic of Bulgaria), Belgrade (Serbia), 0306.10.2013, na str. 222-227, 2013.
3. Златко Јаковлев, Цане Котески, Снежана Бардарова,(2013): ,,Animator roles in
enriching the content of tourist stay” , The 3rd Internacional Sientific Congress-Bienale,
04-08 October, 2013 Skopje на стр.228-233, 2013година.
4. Златко Јаковлев, Цане Котески, Снежана Бардарова, Владимир Китанов, Танја
Ангелкова,(2013): ,,Financing effect and animation in tourism , XII Меѓународна
научна конференција за услужниот сектор, Book of Abstracts, ISBN 978-608-467617-1, 03-05 Октомври, 2013 Охрид на стр.136-140, 2013година.
5. Snezana Bardarova, Zlatko Jakovlev, Cane Koteski od Fakultetot za turizam I biznis
ligistika- Gevgelija, 2013: ,,INVESTMENT OF HUMAN CAPITAL IN TOURISM
AND HOSPITALITY WITH A SPECIFIC REFERENCE OF R. MACEDONIA” e
objaven vo megunarodniot JPMNT, Journal of Process Management – New
Technologies: International,Vranje-Srbija, Vol 1,Issue 4.Page 74-81:October.08, 2013g.
6. Снежана Бардарова, Златко Јаковлев, Цане Котески, (2013): ,,Стратегиски
менаџмент на човечки рењсурси во туризмот“, БАС, Втора меѓународна научна
конференција, Тема: Современите менаџерски предизвици и организациските
науки, Битола-Македонија, Зборник на Апстракти, ISBN 978-608-4729-00-6, 0103-11-2013, стр.93-94, 2013г.
7. Златко Јаковлев, Цане Котески, Душко Јошески, (2013): ,,Улогата на
менаџментот на човечки ресурси во туризмот“, БАС, Втора меѓународна научна
конференција, Тема: Современите менаџерски предизвици и организациските
науки, Битола-Македонија, Зборник на Апстракти, ISBN 978-608-4729-00-6, 0103-11-2013, стр.95-96, 2013г.
8. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana
Bardarova, Mimoza Serafimova, (2013): ,,VOLATILITY AND GROWTH”,
JOURNAL
WULFENIA
KLAGENFURT,
AUSTRIJA,
http://multidisciplinarywulfenia.org /index. html, ISSN: 1561-882X, Vol 20, No. 12,
Dec 2013, str.1-12.
9. Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Snezana Bardarova,(2013): ,, NATURAL AND
ANTHROPOGENIC TOURIST VALUE OF THE CITY OHRID, The second
International Scientific Conference, ,,Geographical sciences and education”, Shumen
(Republic of Bulgaria), 01-02.11.2013, na str. 1-9, 2013.
10. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitroov, Zlatko jakovlev, Snezana
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Bardarova, Mimoza Serafimova, (2014): ,,Democracy, demography and economic
growth: Empirical investigation of association between those three”, JOURNAL
WULFENIA KLAGENFURT, AUSTRIJA, http://multidisciplinarywulfenia.org/index.
html, ISSN: 1561-882X, Vol 21, No. 4, Apr 2014, str.247-257.
11. Цане Котески, Златко Јаковлев, Тања Ангелкова, Елизабета Митрева,
Владимир Китанов, (2014): ,,Преглед на патничкиот и товарниот сообраќај во
Република Македонија во периодот од 1982-2010година“,Bulletin of Papers ASA Prilep 2011/2012 (26-27), pp.49-55, ISSN 0352-3497, 15-04-2014.
12. Цане Котески, Златко Јаковлев, Тања Ангелкова, Елизабета Митрева,
Владимир Китанов, (2014): ,,Преглед и состојба на поштенскиот сообраќај,
мрежата и бројот на претплатници во телекомуникацискиот сообраќа во
Република Македонија во периодот од 2005-2010година “,Bulletin of Papers ASA Prilep 2011/2012 (26-27), pp.57-66, ISSN 0352-3497, 15-04-2014.
13. Цане Котески, Златко Јаковлев, Тања Ангелкова, Елизабета Митрева,
Владимир Китанов, (2014): ,,Преглед на странски туристи и ноќевања по земји на
припадност кои ја посетиле Република Македонија во периодот од 2006-2010
“,Bulletin of Papers ASA- Prilep 2010/2011 (26-27), pp.67-74, ISSN 0352-3497, 15-042014.
14. Душко Јошески, Цане Котески, (2014): ,,Стакелберг моделот и свитканата
крива на побарувачка: Динамични олигополи“, Bulletin of Papers ASA - Prilep
2011/2012 (26-27), pp.75-81, ISSN 0352-3497, 15-04-2014.
15. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova,
Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a
Factor for Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2
(1). ISSN 2328-2169
16. Cane Koteski, Dushko Josheski, Zlatko Jakovlev, Snezana Bardarova, Mimoza
Serafimova, (2014): ,,The Importance of Hunting and Hunting Areas for Big and Small
Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in the Republic of
Macedonia”, Journal Earth Science and Enginering, David Publishing Company, pp.
121-125, ISSN 2159-581X, 25-02-2014
17. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana
Bardarova, Goranco Koteski, Aleksamdra Zezova (2014): ,,Multimedia Performances
for Pragmatic Tourism”, Journal of Tourism and Hospitality Management, Volume 2,
Number 2, February 2014 (Serial Number 5) David Publishing Company, pp. 60-66,
ISSN 2328-2169, 28-02-2014
18. Cane Koteski, Dushko Josheski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, Snezana
Bardarova, (2014): ,,Macedonia Demographic Aging”, Journal of Earth Science and
Engineering, Volume 4, Number 7, July 2014 David Publishing Company, pp. 445454, ISSN 2159-581X, 25-07-2014
Автор /носител и наслов на научен труд:
Бројнатрудови во коавторство: 18
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Од 03-06-10-2013 година учествував на меѓународната конференција во
Софија, Република Бугарија со два научни труда: ,,GRADING AND
STRUKTURE OF THE ROADS AND THEIR IMPACT ON THE ARRIVAL
OF FOREIGN TOURISTS IN MACEDONIA , International Scientific
Conference, Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural tourism Without
Boundaries, Sofia (Republic of Bulgaria), Belgrade (Serbia), и
,,FRUIT – GROWING AND VITICULTURE AT THE CONFLUENCE OF
THE CRNA RIVER (BLACK RIVER) IN MACEDONIA , International
Scientific Conference, Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural tourism
Without Boundaries, Sofia (Republic of Bulgaria), Belgrade (Serbia), 0306.10.2013,
2. Од 01-03-11-2013 година Учествував на втората Меѓународна
конференција во Битола: ,,Улогата на менаџментот на човечки ресурси во
туризмот“, БАС, Втора меѓународна научна конференција, Тема:
Современите менаџерски предизвици и организациските науки, Битола-
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Македонија,
Обуки:
1. На ден 05-09-2014 година се одржа обука на вработените за безбедност и
здравје при работа во рамки на проектот ,,Зајакнување на капацитетите на
УГД за безбедност и здравје при работа“.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на Сенатот на УГД-ШТИП;
2. Член на ННС-ФТБЛ
Рецензии:
1. доц.д-р Цане Котески заедно со проф.д-рРисте Темјановски се
рецензенти на учебникот „ Демографија’’ од авторот проф. д-р Никола
В.Димитров, издаден во 22-11-2013 година за потребите на студентите од
Факултетот за Природно технички науки, студиска програма по
Географија.
2. доц.д-рЦане Котески заедно со проф.д-р Благоја Маркоски се рецензенти
на е- практикум со наслов „ Просторно планирање’’ од авторот проф. д-р
Никола В.Димитров, одлука донесена на 113 седница на ННС од 05-062014 година за потребите на студентите од Факултетот за Туризам и
бизнис логистика- Гевгелија за студиската програма по Туризам, ГИД,
Хотелско ресторанска и Бизнис логистика.
Ментор на дипломски трудови на насоката Туризам 2013/2014: Вкупно 34
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање,...
Член на издавачки одбор:
1.

Активности
како, декан,
продекан
раководител и
сл.

Име и презиме

2.

Доц.д-р Цане Котески од декември 2013 година Член е на Уредувачкиот
тим (EDITORIAL TEAM – Рецензент (REVIEWERS) на меѓународното
списание JOURNAL- REVISTA DE TURISM (RDT) Business
Administration and Tourism Department of Economic Sciences and Public
Administration Faculty - "Stefan cel Mare" University of Suceava, 13
Web:
revistadeturism.ro,Email:
Univrsitatii,
720229,
Romania,
revistadeturism@yahoo.com, http://revistadeturism.ro/index.php/rdt
Доц.д-р Цане Котески од декември 2013 година Член е на Уредувачкиот
тим (EDITORIAL TEAM – Рецензент (REVIEWERS) на меѓународното
списание JOURNAL- ECOFORUM) Business Administration and Tourism
Department of Economic Sciences and Public Administration Faculty - "Stefan
cel Mare" University of Suceava, 13 Univrsitatii, 720229, Romania, Web:
http://ecoforumjournal.ro/indeh.php/eco/about/editorialTeam

Д-р Билјана Петревска, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

Прв циклус
1.
Економика на угостителство и туризам Насока:
Туризам (Гевгелија)
Насока: Гастрономија, исхрана и диететика

Фонд на
часови
2+2+2

Семестар и
година
II/I
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(Скопје и Штип)
2.

Промотивни активности во туризмот
Насока: Туризам (Гевгелија)
Насока: Гастрономија, исхрана и диететика
(Скопје и Штип)

1+1+1

V/III

Основи на економија
Насока: Бизнис логистика (Гевгелиска група – Скопје и
Гевгелија)
Насока: Бизнис администрација (Гевгелија)

3+2+2

II/I

2+1+1

III/II

3.

Комерцијална логистика
Насока: Бизнис логистика (Скопје и
Гевгелија)
Насока: Бизнис администрација (Скопје и
Гевгелија)
4.

II
II

II
Втор циклус
1. Планирање во туризмот (изборен предмет) 2.
Планирање на логистички центри (изборен предмет)
3. Бизнис економија (изборен предмет)
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
1. Petrevska, B. (2013). Seasonality in Macedonian tourism, Book of Abstracts,
XII International Scientific Conference on Service Sector, Ohrid, Macedonia, p.
12.
2.

Petrevska, B. (2013). Innovative Approaches for Promoting Tourism in
Macedonia, Conference Proceedings, 3rd Biennial International Scientific
Congress ICON BEST 2013, Skopje, Macedonia, 281-286.

3.

Petrevska, B. (2013). Tourism contribution to economic development in
Macedonia, Book of Abstracts, III International Scientific Conference on
Economic Development and Standard of Living EDASOL 2013, “Overcoming
the Economic Stagnation and Opening of Developmental Perspectives”, Banja
Luka, Bosnia and Herzegovina, p. 55.

4.

Petrevska, B. (2013). Empirical investigation of crisis impacts on tourism
development, Proceedings from the International Conference “Good Governance
in Developing Countries”, Tirana, Albania.

5.

Petrevska, B. (2013). A simple test for the presence of seasonality in tourism in
Macedonia, Conference proceedings from the 1st International Conference
“Regional Economic Cooperation in the process of Globalization”, Tetovo,
Macedonia.

6.

Petrevska, B. (2013). Tourism contribution to economic development in
Macedonia, Economy and Market Communication Review, 3(2), 231-244.

2. НАУКА
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7.

Petrevska, B. (2013). Estimating tourism demand: the case of FYROM,
TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 199212.

8.

Petrevska, B. (2014). Estimating tourism contribution to Macedonian economy,
Proceedings from the 4th International Scientific Conference “Science and Social
Development”, Skopje, Macedonia, 248-260.

9.

Petrevska, B. (2014). Determinants of tourism contribution to national
economy, CEA Journal of Economics, 9(1), 37-45.

10. Petrevska, B. & Deleva, S. (2014). Funding ecotourism certification programs,

Journal of Applied Economics and Business, 2(2), 92-104. 11. Петревска, Б.
(2014). Детерминанти на придонесот на туризмот во економскиот развој на
Македонија, Зборник на трудови од Првата меѓународна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“, Штип, Македонија.

12. Петревска, Б. (2014). Примена на социјалните медиуми во туристичката
промоција: прецепција на младите во Македонија, Зборник на трудови од 2.
меѓународна конференција на ЦККС „Медиуми – теорија и практика“,
Скопје, Македонија.
Број на трудови во коавторство (каде Петревска не е носител на трудот): 1
Учество во научно-истражувачки проект:
Проект “Тур ре Тур” - предметен наставник по Царинско работење при полагање
стручен испит за Туристички придружник и Раководител со туристичка агенција
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. XII International Scientific Conference for Service Sector, Ohrid, Macedonia, 35 October, 2013.
2.

3rd Biennial International Scientific Congress ICON BEST 2013, Skopje,
Macedonia, 4-6 October, 2013.

3.

3rd International Scientific Conference on Economic Development and Standard
of Living EDASOL 2013, “Overcoming the Economic
Stagnation and Opening of Developmental Perspectives”, Banja Luka, Bosnia
and Herzegovina, 25-26 October, 2013.

4.

International
Conference
“Good Governance
Developing
Countries”, Tirana, Albania, 5-7 December, 2013.

5.

1st International Conference “Regional Economic Cooperation in the process of
Globalization”, Tetovo, Macedonia, 6-7 December 2013.

6.

4th International Scientific Conference “Science and Social Development”,
Skopje, Macedonia, 9 May, 2014.

7.

Студиски престој – учество во меѓу-универзитетска програма за размена на
наставен кадар за академската 2013/2014, во рамки на Mevlana Exchange
Programme, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Турција, 12-26 мај 2014
год.

in

2nd International Conference “Media - Theory and Practice”, Skopje, Macedonia,
4-6 September, 2014.
9. First International Conference “Social Change in the Global World”, Faculty of
Law, Goce Delcev University, Stip, Macedonia, 11-13 September, 2014.

8.
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1.

Член на Конкурсна комисија за втор циклус студии на ФТБЛ за 2013/2014

2.

Член на Комисија за признавање испити на студенти за 2013/2014

3.

Член на комисија за уписи на студенти во 2013/2014

4.

Член на ННС при ФТБЛ

5.

Ментор на дипломски трудови

6.

Член на комисии за одбрана на завршен испит

Член на рецензентска комисија за издавање учебник “Менаџмент во
туризмот” од д-р Златко Јаковлев и д-р Трајко Мицески (Одлука бр. 2602207/5 од
14.02.2014).

7.

Член на рецензентска комисија за издавање е-практикум “Практикум по
хотелиерство” од д-р Нако Ташков и д-р Дејан Методијески (Одлука бр. 2607-437/12
од 05.06.2013)
8.

Претседател на рецензентска комисија за избор на асистент-докторанд за
научната област Економика и организација на туризмот (Одлука бр. 2603-902/1 од
12.08.2014)

9.

10.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Организирани предавања на гости-предавачи:

г-дин Бранко Босилков, Претседател на Здружението на туристички водичи
на Македонија, на тема: Улогата на туристичкиот водич во туристичката промоција
(во рамки на наставната програма по

Промотивни активности (V семестар, насока: ГИД – Скопје, 16.10.2013)
г-дин Трајан Ангелов, Генерален директор во Логвин Солушнс Македонија,

на тема: Логистиката како основа за развој – местото и улогата на „Логвин Солушнс
Македонија“ (во рамки на наставната програма по Комерцијална логистика (II
семестар, насока: Бизнис логистика – Скопје, 04.12.2013)

г-дин Мирко Бислимовски, Регулаторна Комисија за енергетика на
Република Македонија, на тема: Регулирање на цените на пазарот во Македонија-

местото и улогата на Регулаторната комисија (во рамки на наставната програма по
Основи на економика (II семестар, насока:

Бизнис логистика – Скопје, 20.03.2014)
г-ца Љупка Георгиева од Народна Банка на Република Македонија, на тема:
Монетарната политика на Македонија (во рамки на наставната програма по Основи
на економика (II семестар, насока: Бизнис логистика – Скопје, 17.04.2014)
11. Реализирана теренска настава:
Посета на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република

-

Македонија на 01.11.2013 (во рамки на наставната програма по Промотивни
активности (V семестар, насока: ГИД Скопје)

Посета на Нумизматички Музеј на Народна Банка на Република Македонија
на 27.03.2014 (во рамки на наставната програма по Основи на економија (II
семестар, насока: Бизнис логистика – Скопје).
-
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Д-р Елизабета Митрева, доцент

Име и презиме

Наставен предмет

1. НАСТАВА

5.

Прв циклус на ФТБЛ (предавања)
1. Претприемништво - Скопје на БЛ
2. Претприемништво - Гевгелија на БЛ
3. Претприемништво - Гевгелија на ТУР
4. Претприемништво - Скопје на БА
5. Претприемништво - Гевгелија на БА
6. Менаџмент со мали и средни бизниси - Скопје на БЛ
7. Менаџмент со мали и средни бизниси -Гевгелија на
БЛ
8. Организациско однесување - Гевгелија (стара
програма) на БЛ.
9. Организациско однесување - Скопје (стара програма)
на БЛ.
10. Маркетинг на пазарот - Скопје на БЛ
11. Маркетинг на пазарот - Гевгелија на БЛ
12. Организациско однесување - Скопје на БЛ.
Втор циклус на ФТБЛ:
Студиска програма: Бизнис логистика
1. Тотален менаџмент на квалитет на логистички
системи
2. Дизајнирање на деловни процеси во бизнис
логистика
3. Регионално планирање и одржлив развој
Студиска програма: Меѓународен туризам:
4. Меѓународен туристички сообраќај
Ангажман на други факултети:
Ангажман на Технолошко – технички факултет,
Пробиштип
Втор циклус:
1. Стандарди и квалитет на текстилни материјали

Фонд на
часови
2+1+1
2+1+1
2+1+1
2+1+1
2+1+1
3+2+2
3+2+2
1+1+1
1+1+1
3+2+2
3+2+2
2+1+1
3+2+2

Семес
тар и
година
I/ 2013
I/ 2013
I/ 2013
I/ 2013
I/ 2013
III/201
3
III/201
3
V/2013
V/2013

2+1+1

IV/201
4
IV/201
4
II/
2014

2+1+1

I/ 2013

2+1+1
2+1+1

II/
2014
I/ 2013
I/ 2014
I/ 2013

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Научни трудови:
1.
2. НАУКА

2.
3.

Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014)
Application of methodology for business process improvement in specialized
diagnostic laboratory. Quality-Access to Success Journal, 15 (141). pp. 91-95.
ISSN 1582-2559 . Цитирано во SCOPUS.
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Barishic, Darko (2014) Post-Sale
Customer Support Methodology in the TQM System. Iliria International Review
– 2014/1, 1 (27). pp. 74-86. ISSN 2192-7081
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Rizovska Jovanovska, Sonja (2014)
The proposed methodologies for the Six Sigma Method and TQM strategy as
well as their application in practice in Macedonia. IIASS - Innovative Issues
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and Approaches in Social Sciences, 7 (2). pp. 135-144. ISSN 1855-0541
Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед на патничкиот и
товарниот сообраќај во Република Македонија во периодот од 1982-2010
г. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp. 49-55. ISSN 0352-3497
5. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед и состојба на поштенскиот
сообраќај, мрежата и бројот на претплатници во телекомуникацискиот
сообраќај во Република Македонија во периодот од 2005-2010 година.
Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp. 57-66. ISSN 0352-3497
6. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед на странски туристи и
ноќевања по земји на припадност кои ја посетиле Република Македонија
во периодот од 2006-2010 г. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp.
67-74. ISSN 0352-3497
7. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Self-evaluation in the
implementation of TQM strategy within Macedonian companies. Upstream
Research International Journal, 2 (1). ISSN 2321 –0567
8. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of the
company designing the TQM System. Journal of Process Management – New
Technologies, International, 2 (5). pp. 44-51. ISSN 2334-7449
9. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Создание системы обеспечения
качества для текстильных компаний Македонии. Review of Business and
Economics Studies, 2 (2). pp. 75-80. ISSN 2308-944X
10. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Pop Metodieva, Biljana (2014) Basis
for the design and implementation of the quality system in Cad - Cam textile
production. International Journal of Information, Business and Management, 6
(4). pp. 42-51. ISSN 2218-046X
11. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Stojanov, Bojan (2014) Local
government management in the Republic of Macedonia. International Journal of
Economics, Commerce and Management, 2 (3). pp. 1-14. ISSN 2348 0386
12. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Projection and Implementation of
Total Quality Management Systems within the Textile Production. Business
Systems & Economics, 4 (1). pp. 20-29. ISSN 2029-8234
4.

Рецензирани учебници, скрипти и помагала за потребите на
наставата на ФТБЛ:
1.
2.
3.

Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta (2014) Организациско однесување –
рецензиран учебник. Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978-608244-008-8
Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2014) Менаџмент на мали и
средни бизниси (рецензиран e- практикум). Универзитет „Гоце Делчев",
Штип. ISBN 978-608-244-027-9
Mitreva, Elizabeta and Magdinceva Sopova, Marija (2014) Маркетинг на
пазарот. (рецензирана e-скрипта)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ
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Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Lazarovski, Zlatko (2014) The
need for the design and implementation of TQM system for the airport
services TAV Airports Holding, Macedonia. In: 8th International Quality
Conference, 23 May 2014, 8th IQC, Center for Quality, Faculty of
Engineering, University of Kragujevac.

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Други
активности на

благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
Член на органи, тела, комисии:
1. Член на ННС на факултетот за туризам и бизнис логистика,
2. Член на комисија за реализација на уписите,
3. Член на комисија за проверка на постојните учебници од македонски
автори кои се користат на факултетот,
4. Член во 10 (десет) комисии за одбрана на завршен испит на студенти на
ФТБЛ,
5. Ментор на завршен испит на 26 (дваесет и шест) студенти на ФТБЛ,
6. Претседател на рецензентска комисија за избор на наставник во сите
звања за наставно - научното подрачје – претприемништво,
7. Претседател на рецензентска комисија за избор на асистент - докторанд
за научна област контролинг во туризмот,
8. Член на рецензентска комисија за избор на асистент - докторанд за
научна област бизнис менаџмент на ФТБЛ,
9. Член на Комисија за признавање испити на студенти на ФТБЛ,
10. Учество во изработка на елабората за трет циклус на студии на ФТБЛ,
11. Надворешен член на ННС на Технолошко – технички факултет при УГД
– Штип.
Гостувања на предавачи во наставната програма:
1. На 15.11.2013 во наставниот центар – Гевгелија се одржа предавање на
тема „Како компанијата ВОРИ - Гевгелија гради извозна стратегија
за настап на странски пазар“ пред студентите од втора година на
Факултетот за туризам и бизнис логистика. Предавањето беше дел од
Наставната програма по предметот Менаџмент со мал и среден бизнис, а
истото го одржа дел од топ менаџментот на компанијата „ВОРИ” во
Гевгелија.
2. На 12.11.2013 во наставниот центар во Скопје се одржа предавање на
тема „Мерките што ги презема компанијата 'ВЕЛМАР' за да обезбеди
конкурентност на македонскиот и регионалниот пазар“ пред
студентите од втора година на Факултетот за туризам и бизнис логистика,
на дисперзираните студии во Скопје. Предавањето беше дел од наставната
програма по предметот Менаџмент со мал и среден бизнис, а истото го
одржа г. Мартин Ивановски директор и сопственик на компанијата
„Велмар ДООЕЛ” од Скопје, со цел да ги сподели позитивните искуства
за успешната приказна на компанијата „Велмар“.
3. На 25.3.2014 на Факултетот за туризам и бизнис логистика се одржа
предавање на тема „Како се креира деловна култура во компанија
Сивус“ пред студентите од прва година на дисперзираните студии во
Скопје. Предавањето беше дел од наставната програма по предметот
Организациско однесување, а истото го одржа Мирјана Китановска,
претставничка на компанијата Сивус. Целта на предавањето беше
претставничката на компанијата да ги сподели позитивните искуства на
македонската компанија од ИТ сектор - Сивус.
4. На ден 10.04.2014 во Гевгелија се одржа предавање на тема: „Патот кон
успехот на компанијата Випро на македонскиот и глобалниот
пазар“ од страна на сопственикот на компанијата Випро од Гевгелија.
Предавањето е дел од наставната програма по предметот: Менаџмент со
мали и средни бизниси.
5. На 09.04.2014 се одржа предавање на тема: „Стратегии во маркетинг
истражувањето“ пред студентите од втора година на Факултетот за
туризам и бизнис логистика – насока Бизнис логистика, на
дисперзираните студии во Скопје. Предавањето беше дел од наставната
програма по предметот: Маркетинг на пазарот, а истото го одржа г-нот
Мишко Ѓошев директор и сопственик на маркетинг агенцијата „EPP –
communications” од Скопје.
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање,...
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декан, продекан и
раководител на
катедра
Име и презиме

1.

Учество во изработка на елаборат за трет циклус на ФТБЛ за студиска
програма - Туризам и угостителство

Д-р Драшко Атанасоски, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ
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Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Основи на логистика
2. Меѓународен транспорт и шпедиција
3. Царинска тарифа и ц. управна постапка
4. Договор за меѓународен промет
5. Мрежен систем на продажба
6. Проценка и надомест на штета
Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Царински постапки
2. Меѓународна бизнис логистика
3. Стратегиски менаџмент во бизнис
логистиката

Фонд на
часови
3+2+2
2+1+1
2+1+1
3+2+1
2+1+2
2+1+1

Семестар и
година
I(2012/2013)
IV(2012/2013)
IV(2012/2013)
V(2012/2013)
VI(2012/2013)
VI(2012/2013)

2+2+1
2+2+1
2+2+2

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
1. Електронски Практикум за пополнување на ЕЦДДоц. д-р Драшко Атанасоски, асс.м-р. Снежана Бардарова и м-р. Оливер
Филипоски
2. Логистички системи
Електронска Скрипта - Доц. д-р Драшко Атанасоски, проф. д-р Ристе
Темјановски и м-р. Оливер Филипоски ( Во објавување)
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
1. Atanasoski, Drasko and Ivanova, Violeta (2013) Логистиката и винската
индустрија во Република Македонија. 2-ри Август, Штип. ISBN 978-6084662-15-0
2. Atanasoski, Drasko and Bardarova, Snezana (2013) The New Logistics Trends
in Support of Retail. Journal of Tourism and Hospitality Management, 1 (3).
pp. 154-159. ISSN 2328-2169
Број на трудови во коавторство:.
1. Ivanova, Violeta and Atanasoski, Drasko (2013) Wine industry logistics in
Republic of Macedonia. LAMBERT Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-65949488-8
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презентации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
- Член на уписна комисија за уписите во академската 2012/2013година
- Научни проекти во постапка, одобрени од страна на ННС на ФТБЛ во процес
на подготовка за реализација:
Проект: Центар за обука за стручно оспособување за полагање испит за
сертификат за авто-такси возачи

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Име и презиме

Д-р Мичо Апостолов, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус-ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Бизнис логистика
3+2+2
V
2. Внатрешна трговија и логистика
2+1+1
V
3. Информациони системи и логистика
2+1+1
III
4. Логистички менаџмент
2+2+1
IV
5. Финансиски инвестиционен менаџмент
2+2+1
VI
Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Менаџмент на синџир на снабдување
2+2+1
I
2. Современи техники и информатички
2+1+1
I
технологии во логистиката
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
5. Фискален Систем – Мичо Апостолов, УГД, 2014
6. Практикум за Фискален Систем – Мичо Апостолов, УГД, 2014
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
1. Apostolov, Mico (2014) Governance: the case of Macedonia. International
Journal of Emerging Markets, 9 (1). 147 -156. ISSN 1746-8809
2. Апостолов, Мичо (2014), Основи на Стратегија за Менаџмент на Синџир
на Снабдување, Светски Релации (книга), in press
3. Apostolov, Mico (2014), FDI Spillover Effects, Emerald Insight, submitted
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Економски Совет на Влада на Република Македонија
2. Комитет за Иновации и Претприемништво на Влада на Република Македонија
3. Комитет за Електронска Евиденција на Влада на Република Македонија

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Editorial Advisory Board of Journal of Advanced Research in Management
N.B. JARM [ ISSN 2068-7532 ] is biannual journal indexed by : ProQuest, CEEOL,
EBSCO, IndexCopernicus, RePEC databases.
Д-р Мимоза Серафимова, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Култура на изразување и комуникација
(Туризам, Бизнис логистика, Бизнис
администрација - Гевгелија)
2. Осигурување од одговорност

Фонд на
часови

Семестар и
година

2+1+1

I семестар,
I година.

2+1+1

III семестар,
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3.
4.
5.
6.

(Бизнис логистика – Скопје и Гевгелија)
Осигурување од одговорност
(Бизнис логистика – Скопје и Гевгелија)
Производствен менаџмент
(Бизнис логистика – Скопје и Гевгелија)
Економика на внатрешна трговија
(Економски факултет - Финансиски
менаџмент)
Надворешна трговија
(Економски факултет - Финансиски
менаџмент)

2+1+1
1+1+1
1+1+1
2+1+1

II година.
V семестар,
III година.
III семестар,
II година.
V семестар,
III година.
VIIIсеместар,
IV година.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.2=
7. Serafimova, Mimoza (2013) Потреба и ефекти од трансферот на обуките во
образованието – современи менаџерски пристапи. „2-ри Август“ Штип. ISBN
978-608-4662-16Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Koteski,
Cane and Josheski,
Dushko and Dimitrov,
Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova,
Snezana and Serafimova,
Mimoza
(2014) Democracy,
demography and economic growth: Empirical investigation of association between those
three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X
Koteski,
Cane and Josheski,
Dushko and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova,
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting
Areas for Big and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River
Basin in the Republic of Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121125. ISSN 2159-581X
Jakovlev,
Zlatko and Koteski,
Cane and Bardarova,
Snezana and Serafimova,
Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a
Factor for Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2
(1). ISSN 2328-2169

2. НАУКА
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Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2013) Volatility and growth. Wulfenia
Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Serafimova, Mimoza (2013) Communication
beyond the lecture room as a challenge of education in the modern era. Journal of
Sustainable Development, 4 (7). pp. 5-20. ISSN 1857-8519
Serafimova, Mimoza and Spasov, Dusan (2013) „The strategic aspect of planning the
personnel local policy in the direction of sustainable development of the local market“.
Journal of Sustainable Development. ISSN 1857-8519
Stojceska Gjorgioska, Mirjana and Serafimova, Mimoza and Gjorgioski, Goce (2013)
Карактеристики на ефективно управување. Списание на трудови - ДНУ, Прилеп
(26-27).
Serafimova, Mimoza and Stojceska, Gjorgioska, Mirjana and Bardarova, Snezana
(2013) Имплементирање тимови од деловниот сектор во системското
управување на високообразовните институции - клучен фактор за целосен
квалитет. Списание на трудови на ДНУ - Прилеп (26-27).
Serafimova, Mimoza (2013) Пристап во третманот на човечките ресурси во
државните институции. Списание на трудови на ДНУ.
Serafimova, Mimoza and Stojceska Gjorgioska, Mirjana (2013) Strategic approach to
the treatment of human resources in public institutions. Списание на трудови на ДНУ

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

(26-27).
Автор /носител и наслов на научен труд: (4)
Број на трудови во коавторство: (6)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski,
Cane (2013) The role of amnesty international in protecting of human rights. In:
International
Scientific
Conference,
Promoting
Human
Rights:
Recent
Developments’MIT University, 25–27 Sept 2013, Skopje.
Serafimova, Mimoza and Stojceski - Gjorgjioska, Mirjana (2013) Strategic aspects of
institutional competetiveness of education istituions as function of local government. In:
BAS Second International Scientific Conferencie.
Serafimova, Mimoza and Angelkova, Tanja (2013) Entrepreneurship as a modern
managing intention in a direction of defining quality. In: 3rd Biennial International
Scientific Congress, Skopje.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија, благодарници,
презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета на институции,
теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. член на ННС
Д-р Дејан Методијески, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Хотелиерство
2. Информатички системи во угостителството и
туризмот
3. Рурален туризам
4. Пракса во хотелско-угостителски објекти 1
(комисиски)
5. Пракса во хотелско-угостителски објекти 2
(комисиски)
5. Кетеринг менаџмент
6. Патнички агенции
7. Термален туризам

Фонд на
часови

Семестар
и година

3+2+2
2+2+1

1/1
3/2

2+2+1
2+1+1

2/1
1/1

2+1+1

2/1

2+1+1
3+2+2
2+1+1

6/3
3/2
1/1

Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Бизнис информатички системи
2/1
2. Планирање на рурален туризам
1/1
3. Екотуризам
3/2
4. Меѓународни туристички зони
21
5. Меѓународен туристички пазар
1/1
6. Алтернативни форми во туризмот
3/2
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:
Број на трудови во коавторство:
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1. Metodijeski, Dejan (2014) Публикувана стручна литература од областа на
туризмот во новиот милениум. Современост. pp. 93-97. ISSN 0038-5972
2. Metodijeski, Dejan (2014) Договор за организирање на патување и општи услови
за патување. Годишен зборник Правен факултет, 3 (3). ISSN 1857- 8713
3. Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Prague as the destination for
Macedonians in the product of tourism agencies. Czech Hospitality and Tourism Papers,
10 (21). pp. 52-62. ISSN 1801-1535
4. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A review of the
hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings of the Vth International
Practical - Scientific Conference:Tourism Economics and Business. Batumi Shota
Rustaveli State University, Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN 978-9941-22-316-7
5. Indzilieva, Dijana and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and
Metodijeski, Dejan (2014) Ispitivanje potencijalnog probiotika - lactobacillus plantarum
soj L6 izolovanog iz "Karlovske kobasice". In: XIX Savetovanje o biotehnologiji sa
medjunarodnim ucescem, 07-08 March 2014, Cacak, Republika Srbija.
6. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014) Списокот на
светското наследство на УНЕСКО како фактор за развој на туризмот во
Балканските земји. In: 2nd International Conference of Cultural Heritage, Tourism and
Media, 17-19 Jan 2014, Ohrid.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Активности
како, декан,
продекан
раководител и
сл.

Име и презиме

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Обука за безбедност при работа
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на ННС
2. Член на Уписна комисија
3. Ментор на дипломски трудови
4. Посета на Саем за туризам во Белград со студентите
5. Посета на Саем за туризам во Скопје со студентите
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање,...
1. Изработка на извештаи како одговорно лице за Наставен центар - Скопје

Д-р Тања Ангелкова Петкова, доцент
Наставен предмет
Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Предмети за зимски семестар во Гевгелија:

1. НАСТАВА
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1.
2.
3.
4.
5.

Економика на послужување и готварство
Патнички агенции– Менторски
Истражување на туристички пазар– Менторски
Туристички дестинации
Производствен процес во угостителството

6.
7.

Интернационална гастрономија – Менторски
Меѓународен туризам

Фонд на
часови

3+2+2
3+2+2
2+1+1
1+1+1
1+1+1
2+2+1

Семестар
и година

III
семестар,
II година

V
семестар,

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

2+2+2

III година

Предмети за летен семестар во Гевгелија:
1. Хотелиерство – Менторски
2. Економика на угостителство и туризам

3+2+2
2+2+1

II
семестар,
I година

3.
4.

3+2+2
2+2+1

Рурален туризам
Менаџмент на производство на храна

Предмети за летен семестар во Скопје:
5. Менаџмент на производство на храна
6. Национална и интернационална гастрономија

2+2+1
3+2+2

7.

2+1+1

Менаџмент на производство на храна

IV
семестар,
II година
IV
семестар,
II година
VI
семестар,
III година

Автор на скрипта
Димитров В. Н., Петкова Ангелкова Т. (2014): Туристички дестинации,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
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Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 2
Број на трудови во коавторство: 7
1.

2.

3.

4.

5.
2. НАУКА
6.
7.

8.

9.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ
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Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City of Bitola
– destination for cultural tourism, Researches review of the Department of
Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 53-59. ISSN 1452-0133
(print) 2334-7074 (online)
Angelkova, Tanja and Cvejić, Radoje and Madžgalj, Jasmina and Kuka, Miroslav
(2014) Sustainable rural tourism in the revitalization of villages in the border
region between Macedonia and Serbia., Scientific professional society for
environmental protection of Serbia - Ecologica (73). pp. 18-25. ISSN 0354–3285
Koteski, C., Jakovlev, Z., Angelkova, T., Mitreva, E., Kitanov, V., (2014) Преглед
на патничкиот и товарниот сообраќај во Република Македонија во
периодот од 1982-2010 г., Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp. 4955. ISSN 0352-3497
Koteski, C., Jakovlev, Z., Angelkova, T., Mitreva, E., Kitanov, V., (2014) Преглед
и состојба на поштенскиот сообраќај, мрежата и бројот на претплатници
во телекомуникацискиот сообраќај во Република Македонија во периодот од
2005-2010 година, Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp. 57-66. ISSN
0352-3497
Koteski, C., Jakovlev, Z., Angelkova, T., Mitreva, E., Kitanov, V., (2014) Преглед
на странски туристи и ноќевања по земји на припадност кои ја посетиле
Република Македонија во периодот од 2006-2010 г., Bulletin of Papers ASA 2010-2011 (26-27). pp. 67-74. ISSN 0352-3497
Mimoza, S., Angelkova Petkova, T., (2013) Entrepreneurship as a modern
managing intention in a direction of defining quality, The Third International
Scientific Congress - Biennale, 05.10.2013, Skopje, Macedonia
Jakovlev, Z., Koteski, C., Bardarova, S., Angelkova, T., Kitanov, V., (2013)
Financing effects and animation in tourism. XII International Scientific Conference
for Service Sector, Faculty of Tourism and Hospitality, 3–5 Oct 2013, Ohrid,
Macedonia.
Koteski, C., Jakovlev, Z., Angelkova, T., Bardarova, S., Kitanov, V., (2013)
Grading and structure of the roads and their impact on the arrival of foreign
tourists in Macedoniа, Cultural corridor via diagonalis, cultural tourism without
boundaries, Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.
Koteski, C., Jakovlev, Z., Angelkova, T., Bardarova, S., Kitanov, V., (2013) Fruit growing and viticulture at the confluence of the Crna River (Black River) in
Macedonia, Cultural corridor via diagonalis, cultural tourism without boundaries,
Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Обука за упис на студенти во учебна 2013/2014
2. Активно учество на Работилница „Креативност и генерирање на иновативни
идеи“ како експерт од областа на туризмот
3. Обука на вработените за безбедност и здравје при работа во рамки на проектот
,,Зајакнување на капацитетите на УГД за безбедност и здравје при работа“.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на рецензентски одбор во Journal of Tourism Research & Hospitality,

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Име и презиме

достапно на http://www.scitechnol.com/editorialboard-tourism-researchhospitality.php
Упис на студенти (I, II и III уписен рок) во учебна 2013/2014
Член на уписна комисија за 2013/2014 година
Организирање и спроведување на пракса за студенти на насока Турзам
Контрола на реализираната пракса на студентите
Организирање и реализација на Гастрономска изложба со студенти на насока
Турзам
Член на ННС
Член на комисија за проверка на досија на студенти дипломци

Д-р Марија Магдинчева-Шопова, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

3. ДРУГИ

Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Претприемништво
2+1
I, прва
2. 2.Финансиски .инвестиционен менаџмент
2+1
III,втора
3. Менаџмент на мал и среден бизнис
2
III,втора
4. Организациско однесување
1
V,трета
5. Основи на економија
2
I, прва
6. Меѓународна трговија
2
I, прва
7. Финансиски .инвестиционен менаџмент
2+2
VI,трета
8. Финансиски менаџмент
1+1
VI,трета
9. Надв.трговско и девизно работење
1+1
VI,трета
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
1. Доц.д-рЕлизабета Митрева
2. Доц.д-р Марија Магдинчева-Шопова
Скрипта- Маркетинг на пазарот,2014, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Автор/и, оригинален наслов, место и
Автор /носител и наслов на научен труд:
1. Доц.д-р Марија Магдинчева-Шопова, Стручна книга- “ Претприемач
на XXI-ви век “ , јуни, 2014,печатница Софија,Богданци
Број на трудови во коавторство:
1. Josheski, Dushko, Marija, Magdinceva -Sopova (2014) Еconomic theory and the
New-Keynesian school. The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz
Information Centre for Economics.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Меѓународна конференција во Штип, Правен факултет Штип,1113.09.2014, труд- Претприемничка иницијатива, претприемништво и
малите претпријатија во Република Македонија, автори-Марија
Магдинчева Шопова, Неда Петроска-Ангеловска, Марија Ацковска
2. Меѓународна конференција во Костолац, Србија, јуни 2014, Јошески
Душко, Марија Магдинчева Шопова, Златко Соврески, наслов на
трудот -Потрошња енергије, економски развој и цене: доказ са
временске серие за CESEE земље.
3. Втора меѓународна научна конференција „Современите менаџерски
предизвици и организациските науки“, БАС Институтот за
менаџмент, 01-03 Nov 2013, Битола, Магдинчева Шопова Марија и
Снежана Бардарова Bardarova, наслов на труд- Мотивација на
вработените во малите претпријатија.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
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АКТИВНОСТИ

ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...

Име и презиме

Д-р Александра Жежова, доцент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1.Психологија на туризмот – ГИД - Скопје
2.Психологија на туризмот – ГИД - Штип
3.Психологија на туризмот - Туризам - Гевгелија

Фонд на
часови
1+1+1
1+1+1
1+1+1

Семестар
и година
Летен
Летен
Летен

Втор циклус–ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар): /
Ангажман на други факултети:
Прв циклус–додипломски студии
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
8. Психологија на туризмот - скрипта
9.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
1. Aleksandra Zezova, The supposed and the real role of mass media in a modern
society, Second International Scientific conference Knowledge – capital of the
future, Ohrid-R.M 21-23 May 2014
Број на трудови во коавторство: 3
- Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, Snezana
Bardarova, Goranco Koteski and Aleksandra Zezova, Multimedia Performances for
Pragmatic Tourism, Journal of Tourism and Hospitality Management ISSN 23282169, February 2014, Vol.2, No.2, 60-66
- Zlatko Jakovlev, Cane Koteski, Snezana Bardarova, Aleksandra Zezova, Kristijan
Dzambazoski , Gorancho Koteski, Animators Roles in Enriching the Content of
Tourist Stay, Journal of Tourism and Hospitality Managment, ISSN 2328-2169,
March, 2014, Vol.2, No.3, 133-139
- Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, Snezana Bardarova, Goranco
Koteski, Aleksandra Zezova, Construction and meaning micro reservoirs for
agricultural development in the municipalities of Prilep, Dolneni I Krivogastani in
Macedonia, Sumen Bugarija, Tretata megunarodna konferencija 12-13-09-2014.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Second International Scientific conference Knowledge – capital of the future,
Ohrid-R.M 21-23 May 2014

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

830

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Име и презиме

Д-р Зоран Темелков, асистент
Наставен предмет
Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Зимски семестар
1. Економика на претпријатија
2. Банкарско Работење
3. Фискален систем

1. НАСТАВА

Фонд на
часови

3+2+2
1+1+1
2+1+1

Семестар
и година

I – I год.
V - III год.
III – II год

Летен семестар
4. Финансиски инвестиционен менаџмент
5. Фискален систем
6. Математика во угостителството
7. Маркетинг на пазарот

2+2+1
VI 2+2+2
VI 1+1+1
VI 2+2+2
IV Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
10. Рецензирана скрипта – Фискален систем
11. Рецензиран практикум - Практикум за вежби Фискален систем

2. НАУКА

III год
III год
III год
II год

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
1. Poposka, Klimentina and Temelkov, Zoran (2014) Reinventing the banking for
poor concept for transitional countries. Journal of Sustainable Development, 5
(8-9). pp. 66-76. ISSN 1857-8519.
2. Taskov, Nako and Dimitrovski, Darko and Temelkov, Zoran (2013) Wine
tourism in Macedonia, a qualitative analysis. Scientific Journal Hotel and
Tourism Management (2). pp. 55-62. ISSN 2334-8267.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
- Сертификат за положен испит за туристички придружник, издаден од
Факултет за туризам и бизнис логистика, 25,12,2013, рег. Број 229/2014.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на уписна комисија – Уписи 2014 година.
Д-р Татјана Бошков, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Отсуство поради породилно боледување
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
- Скрипта “Политика на девизен курс” од Д-рТатјана Бошков, Д-р Крсте
Шајноски
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
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Автор /носител и наслов на научен труд:
Boshkov Tatjana, Fotov Risto “Macroecpnomic challenges and experience on the road
to EU”, Boshkov, Tatjana and Fotov, Risto (2013) Macroeconomic challenges and
experience on the road to EU.In: International Conference on Management, Economics
and Accounting (ICMEA 2013)”Restructuring the economies:realities and perspectives
given the current economic crisis”, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia,
Romania (8-9 November 2013)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Обука за заштита при работно место реализирана во рамките на УГД во
септември 2014.

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на уписна комисија на студенти за учебната август/септември 2014/2015
година.
М-р Душко Јошески, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

832

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Фискален систем
2. Мрежен систем на продажба
3. Вовед во осигурување
4. Проценка на надомест на штета
5. Основи на логистика
6. Управување со ризик
7. Комерцијална логистика
8. Бизнис логистика
9. Внатрешна трговија и логистика
10. Маркетинг на пазарот
11. Логистички менаџмент

Фонд на
часови
2+2+2
1+1+1
2+2+1
1+1+1
3+2+2
3+2+2
2+1+1
2+2+2
2+2+1
2+2+2
2+2+1

Семестар
и година
VI(трета)
VI(трета)
II(прва)
VI(трета)
VI(трета)
I(прва)
III(втора)
II(прва)
V(трета)
V(трета)
IV(втора)
IV(втора)

IV(втора)
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:
[1]. Јоsheski , D., Evtimovski, D., (2014), “Democracy, Government policy and
Labor market outcomes in CEE Countries: Pooled Time Series Cross-Section
Analysis”,IOS Regensburg, 2014
[2]. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2014) Causal relationship between
wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. Horizonti, 12. pp. 127147. ISSN 1857-856X
[3]. Josheski, Dushko and Koteski, Cane (2014) Стакелберг моделот и
свитканата крива на побарувачка:Динамични Олигополи. Bulletin of
Papers ASA - 2014. pp. 75-81. ISSN 0352-3497
[4]. Josheski, Dushko (2014) Personnel Economics essay: Issues in Human Capital

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Theory, training and earnings of workers. The Open Access Publication Server
of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
[5]. Josheski, Dushko (2014) New-Keynesian economics tales with algebraic
notations. Macroeconomics: Production & Investment eJournal.
[6]. Josheski, Dushko (2014) Personnel Economics essay: Issues in Human Capital
Theory, training and earnings of workers. The Open Access Publication Server
of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
[7]. Josheski, Dushko and Gelova, Elena (2013) Kuhn-Tucker Theorem
Foundations and its Basic Application in the Mathematical Economics. The
Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for
Economics.
[8]. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2013) Social security wealth system
effect on final consumption:Overlapping generations models analysis for a
panel of countries. Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-50583-6
[9]. Josheski, Dushko (2014) Keynesian macroeconomics without the LM curva:
IS-MP-IA model and Taylor rule applied to some CESEE economies.
International Political Economy: Monetary Relations eJournal.
[10].
Јosheski, Dushko (2014) Personnel economics issues: What causes
increasing work intensity, and what are the policy responses? The Open
Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for
Economics.
[11].
Josheski, Dushko and Marija, Magdinceva -Sopova (2014) Еconomic
theory and the New-Keynesian school. The Open Access Publication Server of
the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics
Број на трудови во коавторство:
[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko (2013)
Influence of food on the birth rate of the population in the Republic of
Macedonia. Journal of Hygienic Engineering and Design, 4. pp. 132-139.
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2013) Volatility and
growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova,
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and
Hunting Areas for Big and Small Game (Food) for the Tourism Development
in the Crna River Basin in the Republic of Macedonia. Journal of Earth
Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 2159-581X
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски старее.
Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. ISSN 2159-581X
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) Democracy,
demography and economic growth: Empirical investigation of association
between those three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova, Aleksandra
(2014) Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal of Tourism and
Hospitality Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-2169
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Demographic and Infrastructure
Problems of Villages in the Hilly-Mountainous Areas of Prilep. Journal of
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Earth Science and Enginering, 3 (8). pp. 569-581. ISSN 2159-581X
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Mеѓународна конференција во Регензбург , Германија 26-28.06.2014
2. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko (2014)
Потрошња енергије, економски развој и цене: доказ са временске серие
за CESEE земље. Odrzlivi razvoj grada Pozarevca i energetskog kompleksa
Kostolac - Zbornik Radova, 2014. pp. 96-105. ISSN 978-86-912929-3-7

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции...
Член во уписна комисија во Гевгелија

М-р Душица Санева, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ
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Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
3+2+2
1. Економика на послужување и готварство
III, втора
3+2+2
2.Познавање на стока
V, трета
3+2+2
VI, трета
3. Исхрана и диететика
3+2+2
I, прва
4. Основи на вештина на готвење
3+2+2
II, прва
5. Гастрономија
2+2+1
II, прва
2+2+1
6. Техника на послужување1
IV, втора
7. техника на послужување 2
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:
Број на трудови во коавторство:
1. Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and Dimitrovski, Zoran and Saneva,
Dusica and Kuzelov, Aco (2013) The amount of protein and influence of
various acid solution and water in microbiology of fresh and frozen pork skins.
International scientific on-line journal "Science & Technologies", 3 (5). pp. 1115. ISSN 1314-4111, http://eprints.ugd.edu.mk/6874/
2. Kuzelov, Aco and Stojanovski, Mitre and Taskov, Nako and Sofijanova,
Elenica and Saneva, Dusica (2013) Uticaj težine i presovanje buta na kalo
svinjskog pršuta proizvedenog u industrijskim uslovima. In: XVIII Savetovanje
o biotehnologiji, 15 -16 March 2013, Cacak, Republika Srbija,
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7526
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Од 28.01.2013 години до денес- член на наставно научниот совет на Факултетот
за туризам и бизнис логистика
2. Член во уписна комисија

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Име и презиме

М-р Оливер Филипоски, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Бизнис логистика
6
5/3
2. Осигурување од одговорност
1
5/3
3. Организациско однесување
3
2/1
4. Менаџмент на мали и средни бизниси
6
3/2
5. Маркетинг на пазарот
2
4/2
6. Претприемништво
2
5/3
7. Ресторански менаџмент
2
1/1
8. Пракса во хотелско-угостителки објект 1
2
1/1
9. Меѓународна трговија
10
1/1
10. Хотелиерство
2
2/1
11. Патнички агенции
2
3/2
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
1. Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2014) Менаџмент на мали и средни
бизниси (рецензиран e-практикум). Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978608-244-027-9
2. Atanasoski, Drasko and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014)
Практикум за пополнување на единствен царински документ.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Kenan Asani, Elizabeta, Mladenovska, Biljana Mitevska- Popevska, Oliver Filiposki
RELATIONSHIP BETWEEN LONGITUDINAL DIMENSIONALITY OF THE
SKELETON, BODY MASS AND VOLUME, AND REPETITIVE STRENGTH IN
FIRST-YEAR STUDENTS, First international scientific conference, Research in
physical education, sport and health, Ohrid, May, 2014
2. Kenan Asani, Elizabeta Mladenovska, Biljana Mitevska-Popevska, Oliver Filiposki,
STUDENT’S ATTITUDE TOWARDS THE ‘SPORT AND RECREATION’ COURSE
AT THE FACULTIES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS WITH
DISPERSED STUDIES IN SKOPJE, First international scientific conference, Research
in physical education, sport and health, Ohrid, May, 2014
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на ННС
2. Член на комисија за уписи
3. Член на дисциплинска комисија
4. Сертификати за учество на конгреси, 2
5. Сертификат за туристички придружник
6. Организатор на екскурзии и посета на следните локации со студентите (1)
- Посета на меѓународен саем за туризам во Белград
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Име и презиме

М-р Анета Стојановска-Стефанова, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

836

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Вежби по предметите:
3+2+2
2013
1. Договор за меѓународен промет
2+1+1
2013
2. Комерцијална логистика
2+2+1
2013
3. Логистички менаџмент
2+1+1
2014
4. Меѓународен транспорт и шпедиција
2+1+1
2014
5. Трговско право
3+2+2
2014
6. Договор за меѓународен промет
3+2+2
2014
7. Економика на претпријатија
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:
-Изработен и испратен на објавување авторски труд под наслов: Светската
економска криза, нејзините влијанија на македонската економија и владините
антикризни мерки/The world economic crisis, its impact on the Macedonian economy
and governmental anti-crisis measures, во списание Политчка Мисла/ “Political
Thought”
Број на трудови во коавторство:
- Изработен и испратен на објавување коавторски труд: Journal of US-China Public
Administration, ISSN 1548-6591 July 2014, Vol. 11, No. 7,1. Maastricht Treaty in the
Shaping and Development of the Common Foreign and Security Policy (CFSP)Snezana Bardarova , Drasko Atanasoski, Zoran Temelkov, Oliver Filiposki, Aneta
Stojanovska

- Изработен и испратен на објавување ко-авторски труд под наслов: РЕФОРМИТЕ
ВО ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
СПОРЕД ЛИСАБОНСКИОТ ДОГОВОР/THE REFORMS IN THE
INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE EUROPEAN UNION IN COMPLIANCE
WITH THE LISBON TREATY, Aneta Stojanovska-Stefanova, Drasko Atanasoski,
Zoran Temelkov, Snezana Bardarova, Oliver Filiposki , in Journal of Public
administration US-China, edit-publishing David Publishing Company
Во наведениот период во процес на подготовка се следниве трудови во коавторство со со доц.д-р Драшко Атанасоски:
1. Монографија “Право на договорите во меѓународниот промет“
2. Практикум “Право на договорите во меѓународниот промет“

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1.Член на Комисија за упис на студенти на ФТБЛ 2014/2015 година
2. Научни проекти одобрени од страна на ННС на ФТБЛ во процес на
подготовка за реализација:
•

Активности
како, декан,

Фонд на
часови

Проект: Центар за обука за стручно оспособување за полагање испит за
сертификат за авто-такси возачи

Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање,...
Учество во лобирање за реализација на научните проекти одобрени од страна на
ННС на ФТБЛ и Сенат на УГД, во координација со претпоставените лица.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

продекан
раководител и
сл.

Име и презиме

М-р Кристина Ковачевиќ, асистент
Наставен предмет

Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
1. Интернационална гастрономија – ГИД - Штип
2+2+2
V / 2013
2. Интернационална гастрономија – ГИД - Скопје
2+2+2
V / 2013
3. Патнички агенции – ГИД – Штип
3+2+2
III / 2013
4. Култура на изразување и комуникација – ГИД –
2+1+1
I / 2013
Штип
6. Менаџмент на мали и средни бизниси – БЛ - Скопје
3+2+2
III / 2013
7. Хотелиерство – ГИД – Штип
3+2+2
II / 2014
8. Хотелиерство – Х-Р – Штип
2+2+1
II / 2014
9. Менаџмент на производство на храна – ГИД – Штип
2+2+1
VI / 2014
10. Менаџмент на производство на храна – Х-Р – Штип
2+1+1
IV / 2014
11. Математика во угостителството – ГИД - Штип
1+1+1
VI / 2014
12. Маркетинг на пазарот – БЛ – Скопје
2+2+2
IV / 2014
13. Информативни системи во туризмот – ГИД - Скопје 2+2+1
IV / 2014
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Научни трудови:

1. НАСТАВА

1.
2. НАУКА

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

1. Kovacevik, Kristina (2014) Foreign direct investments in Republic of Macedonia: an
opportunity for domestic enterprises to participate in global supply chains. Economic
Development, Journal of the Institute of Economics - Skopje (1-2). pp. 167-180. ISSN
1409-7893
2. Kovacevik, Kristina (2013) The use of brainwashing in the process of changing the
organizational culture of the German and Japanese workers. Economic Development
(3). pp. 243-258. ISSN 1409-7893
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Член на комисија:
1. Член 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
Гостување на предавач во наставната програма:
1. На 12.11.2013 во наставниот центар во Скопје се одржа предавање на тема
„Мерките што ги презема компанијата „ВЕЛМАР“ за да обезбеди конкурентност
на македонскиот и регионалниот пазар“ пред студентите од насоката Бизнис
логистика – Скопје, втора година, а во контекст на предавањата и вежбите по
предметот Менаџмент со мал и среден бизнис.
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Име и презиме

М-р. Снежана Бардарова, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

Прв циклус:
1. Економика на претпријатија
3. Внатрешна трговија и логистика (Скопје)
4. Основи на логистика
5. Договор за меѓународен промет
6. Основи на туризмот
7. Термален (бањски) туризам
8. Вовед во осигурување (Скопје и Гевгелија)
9. Проценка и надомест на штета (Скопје и
Гевгелија )
10. Мрежен систем на продажба (Скопје)
11. Меѓународен транспорт и шпедиција
12. Сообраќај во туризмот
13. Туристичка картографија

Фонд на
часови
3+2+2
2+2+1
3+2+2
2+2+2
3+2+2
2+1+1
2+2+2
1+1+1
1+1+1
2+1+1
2+2+1
2+2+1

Семестар и
година
I (2012/2013)
V (2012/2013)
I (2012/2013)
V (2012/2013)
I (2012/2013)
I (2012/2013)
I (2012/2013)
VI
(2012/2013)
VI
(2012/2013)
IV
(2012/2013)
IV
(2012/2013)
VI
(2012/2013)

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
3. Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane (2013) Investment
of human capital in tourism and hospitality with a specific reference of R.
Macedonia. Journal of Process Management – New Technologies
International, 1 (4). pp. 74-81. ISSN 2334-7449

2. НАУКА
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Број на трудови во коавторство:.
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски старее.
Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. ISSN 2159-581X
2. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) Democracy,
demography and economic growth: Empirical investigation of association
between those three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X
3. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2014) Causal relationship between
wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. Horizonti, 12. pp. 127147. ISSN 1857-856X
4. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova, Aleksandra
(2014) Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal of Tourism and
Hospitality Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-2169
5. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova,
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and
Hunting Areas for Big and Small Game (Food) for the Tourism Development
in the Crna River Basin in the Republic of Macedonia. Journal of Earth
Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 2159-581X
6. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova,
Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational
Animation as a Factor for Tourism Development. Journal of Tourism and
Hospitality Management, 2 (1). ISSN 2328-2169
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7.

Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev,
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2013) Volatility and
growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X
8. Atanasoski, Drasko and Bardarova, Snezana (2013) The New Logistics Trends
in Support of Retail. Journal of Tourism and Hospitality Management, 1 (3).
pp. 154-159. ISSN 2328-2169
9. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Demographic and Infrastructure
Problems of Villages in the Hilly-Mountainous Areas of Prilep. Journal of
Earth Science and Enginering, 3 (8). pp. 569-581. ISSN 2159-581X
10. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana (2013) Animator
roles in enriching the content of tourist stay. Collection of works of The Third
International Scientific Congress - Biennale ICON BEST 2013
11. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2013) Causal relationship between
wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. The Open Access
Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Bardarova, Snezana and Magdinceva Sopova, Marija (2013) Мотивација
на вработените во малите претпријатија. In: Втора меѓународна научна
конференција
„Современите
менаџерски
предизвици
и
организациските науки“, БАС Институтот за менаџмент, 01-03 Nov
2013, Битола.
2. Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane (2013)
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси во туризмот. In: Втора
меѓународна научна конференција „Современите менаџерски
предизвици и организациските науки“, БАС Институтот за менаџмент,
01-03 Nov 2013, Битола.
3. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, Snezana (2013)
Natural and anthropogenic tourist value of the city Ohrid. In: Second
International Conference Geographical Sciences and Education, 01-02
Nov 2013, Shumen, Bugarija.
4. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Fruit - growing and viticulture at
the confluence of the Crna River (Black River) in Macedonia. In: Cultural
corridor via diagonalis, cultural tourism without boundaries, SofiaBelgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.
5. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Bardarova,
Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Grading and structure of the roads
and their impact on the arrival of foreign tourists in Macedonia. In:
Cultural corridor via diagonalis, cultural tourism without boundaries,
Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.
6. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and
Angelkova, Tanja and Kitanov, Vladimir (2013) Financing effects and
animation in tourism. In: XII International Scientific Conference for
Service Sector, Faculty of Tourism and Hospitality, 3–5 Oct 2013, Ohrid,
Macedonia.
7. Bardarova, Snezana and Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and
Koteski, Cane (2013) The role of amnesty international in protecting of
human rights. In: International Scientific Conference, Promoting Human
Rights: Recent Developments’MIT University, 25–27 Sept 2013, Skopje.
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3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презентации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
1. Член на пописна комисија на Факултетот за туризам и бизнис логистика
(Гевгелија)
2. Член на уписна комисија за уписите на Факултетот за туризам и бизнис
логистика вo Гевгелија во академската 2013/2014 година

М-р. Владимир Китанов, асистент
Наставен предмет
Прв циклус-ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(зимски и летен семестар):
Зимски семестар: Студиска програма ГИД – Штип,
2013/14
1. Основи на туризам
2. Туристичка географија
3. Културно наследство
4. Истражување на туристички пазар
Зимски семестар: Студиска програма Х-Р – Штип,
2013/14
Ресторански менаџмент

1.

840

Семестар
и година

3+2+2
3+2+2
1+1+1
1+1+1
3+2+2

Летен семестар: Студиска програма ГИД – Штип,
2013/14

1. НАСТАВА

2. НАУКА

Фонд на
часови

Рурален туризам
Ресторански менаџмент
Туристички дестинации

2+2+1
1+1+1
3+2+2

Летен семестар: Студиска програма Туризам –
Гевгелија, 2013/14
Ресторански менаџмент

2+1+1

Летен семестар: Студиска програма ГИД – Скопје,
2013/14
Туристички дестинации

3+2+2
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
- Доц д-р Цане Котески, м-р Владимир Китанов: Скрипта по Сообраќај во
туризмот
- Доц. д-р Цане Котески, Владимир Китанов: Практикум по сообраќај во
туризмот
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
1.Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Tanja Angelkova, Snezana Bardarova, Vladimir
Kitanov, (2013): ,,GRADING AND STRUKTURE OF THE ROADS AND THEIR
IMPACT ON THE ARRIVAL OF FOREIGN TOURISTS IN MACEDONIA ,
International Scientific Conference, Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Име и презиме

tourism Without Boundaries, Sofia (Republic of Bulgaria), Belgrade (Serbia), 0306.10.2013, na str. 216-221, 2013.
2.Cane Koteski, Zlatko Jakovlev, Tanja Angelkova, Snezana Bardarova, Vladimir
Kitanov, (2013): ,,FRUIT – GROWING AND VITICULTURE AT THE
CONFLUENCE OF THE CRNA RIVER (BLACK RIVER) IN MACEDONIA ,
International Scientific Conference, Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural
tourism Without Boundaries, Sofia (Republic of Bulgaria), Belgrade (Serbia), 0306.10.2013, na str. 222-227, 2013.
3.Златко Јаковлев, Цане Котески, Снежана Бардарова, Владимир Китанов, Танја
Ангелкова,(2013): ,,Financing effect and animation in tourism , XII Меѓународна
научна конференција за услужниот сектор, Book of Abstracts, ISBN 978-608-467617-1, 03-05 Октомври, 2013 Охрид на стр.136-140, 2013година.
4.Цане Котески, Златко Јаковлев, Тања Ангелкова, Елизабета Митрева, Владимир
Китанов, (2014): ,,Преглед на патничкиот и товарниот сообраќај во Република
Македонија во периодот од 1982-2010година“,Bulletin of Papers ASA - Prilep
2011/2012 (26-27), pp.49-55, ISSN 0352-3497, 15-04-2014.
5.Цане Котески, Златко Јаковлев, Тања Ангелкова, Елизабета Митрева, Владимир
Китанов, (2014): ,,Преглед и состојба на поштенскиот сообраќај, мрежата и бројот
на претплатници во телекомуникацискиот сообраќа во Република Македонија во
периодот од 2005-2010година “,Bulletin of Papers ASA - Prilep 2011/2012 (26-27),
pp.57-66, ISSN 0352-3497, 15-04-2014.
6.Цане Котески, Златко Јаковлев, Тања Ангелкова, Елизабета Митрева, Владимир
Китанов, (2014): ,,Преглед на странски туристи и ноќевања по земји на припадност
кои ја посетиле Република Македонија во периодот од 2006-2010 “,Bulletin of
Papers ASA- Prilep 2010/2011 (26-27), pp.67-74, ISSN 0352-3497, 15-04-2014.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
М-р Наташа Митева, асистент
Наставен предмет

1. НАСТАВА

2. НАУКА

3. ДРУГИ
АКТИВНОСТИ

Фонд на
часови

Семестар
и година

Прв циклус - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
(летен семестар):
1. Основи на економика – БЛ - Скопје
3+2+2
II
2. Економика на угостителство и туризам – ГИД - 2+2+1
II
Штип
2+2+1
IV
3. Информативни системи во туризмот – ГИД Штип
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:
Број на трудови во коавторство:
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.

Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи на УГД,
ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на дипломски
трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија,
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, посета
на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни акции,...
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НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР
Табеларен преглед избор на наставници и соработници за потребите
на Факултетот за туризам и бизнис логистика, за период од 15.
септември 2013 до 14. септември 2014 година
Рб
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
Д-р Тања
Ангелкова –
Петкова
М-р Анета
Стојановска Стефановска
Д-р Марија
Магдинчева
Шопова

Избор во
звање
Доцент
асистент

Д-р Александра
Жежова

Област

Избор/реизбор

Управување
со туристички
простор
Меѓународни
односи и историја
на дипломатијата.

Реизбор
Билтен бр. 123 од
30.04.2014
Реизбор
Билтен бр. 123 од
30.04.2014
Реизбор
Билтен бр. 121 од
01.04.2014
Избор
Билтен бр. 114 од
02.12.2013

Доцент

Претприемништво

доцент

Комуникации во
туризмот

Табеларен преглед Ангажман на надворешни наставници за
потребите на Факултетот за туризам и бизнис логистика, за период
од 15-ти септември 2013 до 14-ти септември 2014 година
рб

Име и
презиме

Наставен предмет

Проф.д-р
Марија
Ацковска

-Економија на
претпријатија
- Меѓународна
трговија

Проф.д-р
Неда
ПетровскаАнгеловска
Проф.д-р
Трајан
Дојчиновски
Вера
Светозаревиќ
– стручњак
од
практиката

842

Насока

Одлука

ННС – 99 од 2602Бизнис логистика 677/5од 10.09.2013
– Гевгелија и
ННС – 104
Скопје
2602-995/8од
06.12.2013

ННС – 99 од 2602-Управување со Бизнис логистика 677/5од 10.09.2013
ризик
– Гевгелија и
ННС – 104
-Фискален систем
Скопје
2602-995/8од
06.12.2013
-Вовед во
осигурување
-Англиски јазик

Бизнис логистика
ННС – 104
– Гевгелија и
2602-995/8од
Скопје
06.12.2013
ННС – 99 од 2602Бизнис
677/5од 10.09.2013
логистика –
ННС – 104
Гевгелија
Туризам 2602-995/8од
Гевгелија
06.12.2013

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Нас.доц.д-р
Соња
Ризоска
Јовановска

Нас.доц.д-р
Небојша
Вуковиќ

Гастрономија,
исхрана и
ННС – 99 од 2602диететика Штип
677/5од 10.09.2013
Гастрономија,
- Интернационална
исхрана и
гастрономија
диететика Скопје
-Национална и
ННС – 104
Хотелско –
интернационална
2602-995/8од
рсторантска
гастрономија
06.12.2013
насока – Штип
-Хотелско –
рсторантска
насока - Скопје
ННС – 99 од 2602Хотелско –
677/5од 10.09.2013
ресторантска
-Ресторански
насока – Скопје
менаџмент
ННС – 104
Хотелско –
-Гастрономија
2602-995/8од
ресторантска
06.12.2013
насока – Штип

Табеларен преглед Ангажман на професори и соработници од други
единици на УГД за потребите на Факултетот за туризам и бизнис
логистика, за период од 15-ти септември 2013 до 14-ти септември
2014 год.
рб

Име и презиме

Наставен
предмет

Проф. д-р Ацо
Кузелов

-Познавање на
стоката

Доц. д-р Кирил
Барбареев

-Култура на
изразување и
комуникација

Доц. д-р Сузана
Џамтовска
Здравковска

-Култура на
изразување и
комуникација

Насока

Одлука

Туризам,
Гастрономија,
исхрана и
диететика Штип
Хотелскоресторанска Штип

ННС – 99 од
2602-677/5од
10.09.2013

Гастрономија,
исхрана и
диететика – Штип

ННС – 99 од
2602-677/5од
10.09.2013

-Бизнис
логистика –
Скопје

ННС – 99 од
2602-677/5од
10.09.2013
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Билјана МитескаПопеска

-Спорт и
рекреација

-Туризам
-Бизнис
логистика
Гастрономија,
исхрана и
диететика Штип
-Хотелско –
рсторантска
насока – Штип
-Бизнис
логистика Скопје
Гастрономија,
исхрана и
диететика Скопје
-Хотелско –
рсторантска
насока - Скопје

Доц.д-р Круме
Николовски

-Основи на
економија

-Бизнис
логистика Скопје

--Познавање
на стоката

Гастрономија,
исхрана и
диететика Скопје
-Хотелско –
рсторантска
насока - Скопје

Проф. д-р Дарко
Андроноков

Службени патувања во текот на 2013/2014 г.
(од 15 септември 2013 до 14 септември 2014 г.)

Држава
Место
Лице кое патува
Р. Германија Шверинг Д-р Нако Ташков
Р. Грузија
Батуми Д-р Нако Ташков
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ННС – 104
2602-995/8од
06.12.2013

ННС – 104
2602-995/8од
06.12.2013
ННС – 104
2602-995/8од
06.12.2013

Дата (од – до)
16.02.14 до 18.02.2014
07.07.14 до 09.07.2014

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРЗОВНИ НАУКИ
1. ВОВЕД
Во рамки на Факултетот за обрзовни науки се акредитирани девет
студиски програми за прв циклус на студии и осум студиски програми за
втор циклус студии.
Студиски програми за прв циклус на студии: Одделенска настава,
Предучилишно воспитување, Педагогија, Социјална педагогија, Образовни
политики, Историја, Археологија, Историја со археологија (применета и
наставна насока).
Во моментот се активни студиските програми по: Одделенска
настава, Предучилишно воспитување, Историја, Археологија и Историја
со археологија (применета и наставна насока).
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 - стекнување на наставнички
компетенции за предметните наставници и Специјалистички студии од
областа на предучилишното воспитание и образование.
Во постапка на акредитација се две програми за докторски студии:
Училишна педагогија и Воспитание и образование во раниот детски развој.
На Факултетот се реализира и програма за стекнување на педогошкопсихолошка и методска подготовка за кандидати кои завршиле
ненаставнички факултети, а избрале, или ќе изберат да работат како
наставници.
Во реализацијата на наставатаво учебната 2013/2014 година како
редовно вработени учествуваат 16 доктори на науки, 4 магистри и 7
доктори на науки како надворешни соработници
Мисија: Знаењето е највредно. 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 и е силна и инспиративна заедница која е отворена за
сите млади луѓе – сегашни и идни студенти кои ги обединува желбата за
работа со деца од предучилишна и рана училишна возраст.
Визија: Да создадеме меѓународно препознатлива високообразовна
институција за образование на наставници и воспитувачи преку: реализација
на квалитетно образование втемелено на концепцијата за доживотно учење
и научните дострели во педагошката наука; зајакнување и проширување на
меѓународните партнерства; масивизација на мобилноста на студентите и
на вработените; интернационализација на научноистражувачката работа.
-

Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Саша Митрев
на ден 9.08.2011 со Одлука дел.бр. 0801-802/1 од 10.8.2011 година
го избра проф. м-р Никола Смилков за декан на Факултетот за
образовни науки.
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-

Со одлука од ректор дел.бр. 0803-471/1 од 1.4.2014 година е назначена
за в.д. декан порф. д-р Соња Петровска.

2. Структура – наставно-научен, соработнички и административен
кадар
Реден
број

Презиме и име

1

д-р Блаже Китанов

2

д-р Снежана Ставрева
Веселинова

3

д-р Стеван Алексоски

4

д-р Тодор Чепреганов

5

д-р Владо Петровски

6

д-р Снежана Мирасчиева

7

д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева

8

д-р Виолета Николовска

9

д-р Соња Петровска

11
12
13
14
15
16
17
18
19

д-р Снежана Јованова
Митковска
д-р Билјана Попеска
д-р Кирил Барбареев
д-р Трајче Нацев
д-р Деспина Сивевска
д-р Трајче Стојанов
д-р Стојко Стојков
Асс. м-р Ирена Китанова
д-р Даниела Коцева
м-р Оливер Цацков

20

м-р Јадранка Бочварова

21

Марјан Ристов

10
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Звање
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
асистент
асистент
помлад
асистент
секретар

Во редовен
Со
работен
договор за
однос
ангажирање
да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не

да

не

да

не
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23
24

Бистра Василева Ушинова
Милена Цацкова
д-р Верица Јосимовска

25

д-р Ѓорѓи Чакарјаневски

26

д-р Митко Панов

27

д-р Драѓи Ѓорѓиев

28

д-р Наташа Котлар

22

29
30
31

д-р Звонимир
Николовски
д-р Александар Стојчев
д-р Катерина
Младеновска

32

д-р Бошко Ангеловски

33

д-р Бранко Величковски

технички
секретар
референт
лаборант
редовен
професор
редовен
професор
научен
советник
вонреден
професор

да

не

да
да

не
не

не

да

не

да

не

да

не

да

доцент

не

да

доцент

не

да

доцент

не

да

не

да

не

да

научен
соработник
стручњак од
практиката

3. Катедри во состав на Факултетот:
– Катедра за општествени и хуманистички науки-раководител проф.д-р
Владо Петровски
– Катедра за дидактика и методика -раководител доц. д-р Кирил
Барбареев
– Катедра за педагогија - раководител проф. д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева
– Институт за историја и археологија - раководител доц. д-р Трајче
Нацев
4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
ДНЕВЕН РЕД од 42. седница одржана на 25.9.2013 година
1. Донесување Одлука за потврдување на избор на раководител на
Катедрата за општествени и хуманистички науки.
2. Донесување Одлука за определување на раководители за практична
настава на Факултетот за образовни науки.
3. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар на
Факултетот за образовни науки за зимски/летен семестар,учебната
2013/2014 год. за втор циклус на студии
4. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр.
2102-173/16 од 28.6.2013 год. за ангажирaност на наставниот и
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

соработничкиот кадар на Факултет за образовни науки во зимскиот
семестар учебната 2013/2014 година за прв циклус на универзитетски
академски студии.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд со наслов „Комуникацијата помеѓу менаџерот
(директорот) и одделенските раководители во функција на
подобрување на наставата“ на кандидатот Силвија Јовановска.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот
Практикум по Основи на философија од авторот ас. д-р Трајче
Стојанов објавена во Билтен 108 од 30.8.2013 год.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот Скрипта
по Основи на философија, од авторот ас. д-р Трајче Стојанов објавена
во Билтен 108 од 30.8.2013 год.
Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/35 од 24.9.2013 год. од
доц. д-р Трајче Нацев.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање на втор циклус на студии од студентот Маја Горгиевска
Белташева.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање на втор циклус на студии од студентот Радмила Јанева .
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање на втор циклус на студии од студентот Нада Арсова.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање на втор циклус на студии од студентот Весна Ничева.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање на втор циклус на студии од студентот Маја Колева
Лонгурова.
Донесување Одлука за избор на член во Сенатот при
Универзитетот„Гоце Делчев“ - Штип.
Усвојување на Записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Разно.

По однос на дневниот ред на 42. седница деканот проф. д-р Никола
Смилков предложи дополнување со уште две точки:
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
тајно гласање за избор на член (замена) на Сенат.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит при учебната 2013/2014 год.
Одлуки:
1. Одлука за потврдување на изборот на проф. д-р Владо Петровски за
раководител на Катедрата за општествени и хуманистички науки.
2. Одлука за определување на раководители за практична настава на
Факултетот за образовни науки.
3. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Факултетот за

848

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

образовни науки за зимски/летен семестар,учебната 2013/2014 год.
за втор циклус на студии.
Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2102-173/16 од
28.6.2013 год. за ангажирaност на наставниоти соработничкиот кадар
на Факултет за образовни науки во зимскиот семестар учебната
2013/2014 година за прв циклус на универзитетски академски студии.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот
труд со наслов „Комуникацијата помеѓу менаџерот (директорот)
и одделенските раководители во функција на подобрување на
наставата“ на кандидатот Силвија Јовановска.
Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот Практикум по
основи на философија од авторот асс. д-р Трајче Стојанов објавена
во билтен 108 од 30.8.2013 год.
Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот Скрипта по основи
на философија, од авторот ас. д-р Трајче Стојанов објавена во Билтен
108 од 30.8.2013 год.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/35 од 24.9.2013 год. од
доц. д-р Трајче Нацев.
Одлука по Барање за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус на студии од студентот Маја Горгиевска Белташева.
Одлука по Барање за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус на студии од студентот Радмила Јанева.
Одлука по Барање за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус на студии од студентот Нада Арсова.
Одлука по Барање за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус на студии од студентот Весна Ничева.
Одлука по Барање за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус на студии од студентот Маја Колева Лонгурова.
Одлука за избор на проф. д-р Снежана Мирасчиева член (замена) во
Сенатот при Универзитетот„Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за усвојување на Записникот бр. 2105-282/1 од 25.9.2013 год.
од комисија за наставни прашања.
Одлука за формирање на комисија за спроведување на тајно гласање
за избор на член (замена) на Сенат.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит при учебната 2013/2014 год.

ДНЕВЕН РЕД од 43. седница одржана 10.10.2013 год.
Усвојување на записникот од одржаната 41. седница на Наставно научниот совет на Факултет за образовни науки од 18.9.2013 година.
Усвојување на записникот од одржаната 42. седница на Наставно научниот совет на Факултет за образовни науки од 25.9.2013 година.
Донесување Одлука за покренување на иницијатива за доделување
на признание „8 Ноември“ за д-р Кирил Цацков, редовен професор во
пензија.
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1. Донесување Одлука за усвојување на предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на единицата на УГД за 2014 год.
2. Донесување Одлука за прифаќање на иницијативи за основање на
Институт за историја и археологија на Факултетот за образовни
науки.
3. Донесување Одлука за основање на Институт за историја и
археологија на Факултетот за образовни науки.
4. Усвојување на Записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
5. Разно.
Одлуки:
1. Одлука за покренување на иницијатива за доделување на признание
„8 Ноември“ за д-р Кирил Цацков Редовен професор во пензија.
2. Одлука за усвојување на предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на единицата на УГД за 2014 год.
3. Одлука за прифаќање на иницијативи за основање на Институт за
Историја и археологија при Факултетот за образовни науки.
4. Одлука за основање на Институт за историја и археологија при
Факултетот за образовни науки.
5. Одлука за усвојување на Записник бр.2105-333/1 од 10.10.2013 од
комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД од 44. седница одржана на 24.10.2013 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на членови на катедри (Педагогија,
Дидактика и методика и Катедра за општествено - хуманистички
науки)
2. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден наставник во сите звање
за научноистражувачко подрачје - општествени науки,
научноистражувачко поле - 511 Социологија, наставно - научни
области 51505 Социологија на образованието и 51111 Социологија
на религија.
3. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден наставник во сите звање
за научноистражувачко подрачје - хуманистички науки,
научноистражувачко поле - 607 Ликовна уметност, наставно - научни
области 60704 Вајање и вајарски техники и 60708 Методика на
ликовно воспитување.
4. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден наставник во сите звање
за
научноистражувачко подрачје - општествени науки,
научноистражувачко поле - 505 Образование, наставно - научни
области 50500 Педагогија и 50501 Дидактика.
5. Донесување Одлука за утврдување на членови на Институт за
историја и археологија.
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6. Донесување Одлука за формирање на комисија за избор на
раководител на Институт за историја и археологија.
7. Донесување Одлука за верификација (потврда) на избор на
раководител на Институтот за историја и археологија.
8. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на втор циклус на универзитетски студии
– специјалистички стручни студии и втор циклус на универзитетски
академски студии – магистерски студии.
9. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит при учебната 2013/2014 год.
10. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд
на кандидатот Елена Трајановска.
11. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на специјалистичкиот
труд на кандидатот Даниела Јованова.
12. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд
на кандидатот Нада Арсова.
13. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/197 од 09.10.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Бети Ангеловска за
продолжување на рокот на студирање.
14. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/196 од 10.10.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Марија Митрева за
продолжување на рокот на студирање.
15. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/190 од 07.10.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Кристина Жежова за
продолжување на рокот на студирање.
16. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-69/20 од 09.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Билјана Димковска за промена
на изборен предмет.
17. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/177 од 02.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Елка Јанкова Селева за
продолжување на рокот на студирање.
18. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/179 од 02.10.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Марија Јанакова за
продолжување на рокот на студирање.
19. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/46 од 20.08.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Александар Златковски за
продолжување на рокот на студирање.
20. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/164 од 27.09.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Лиљана Андоновска
Димитровска за продолжување на рокот на студирање.
21. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/159 од 27.09.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Катерина Јовановска за
продолжување на рокот на студирање.
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22. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/206 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Пале Георгиева за продолжување
на рокот на студирање.
23. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/207 од 15.10.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Надица Ангелова за
продолжување на рокот на студирање.
24. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/201 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Верица Ташева за продолжување
на рокот на студирање.
25. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/202 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Цанка Костова за продолжување
на рокот на студирање.
26. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/204 од 15.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Александра Атанасовска за
продолжување на рокот на студирање.
27. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/210 од 17.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Фросина Џамбазовска за
продолжување на рокот на студирање.
28. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/34 од 6.6.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Илиев Ружица за продолжување
на рокот на студирање.
29. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-69/13 од 6.6.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Илиев Ружица за ослободување
од плаќање партиципација.
30. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/157 од 27.9.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Сузана Спасевска за
продолжување на рокот на студирање.
31. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/155 од 27.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Снежана Трајкова за
продолжување на рокот на студирање.
32. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/156 од 27.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Васка Терзиева за продолжување
на рокот на студирање.
33. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/130 од 18.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Наталија Панова за продолжување
на рокот на студирање.
34. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/129 од 18.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Виктор Горгиевски за
продолжување на рокот на студирање.
35. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/128 од 18.9.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Зорица Богданова за
продолжување на рокот на студирање.
36. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/126 од 18.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Тина Таскова за продолжување
на рокот на студирање.
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37. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/134 од 20.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Верица Малечкова Стојилкова
за продолжување на рокот на студирање.
38. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/142 од 24.9.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Катерина Гулев за
продолжување на рокот на студирање.
39. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/150 од 25.9.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Ксенија Николова за
продолжување на рокот на студирање.
40. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/149 од 25.9.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Милена Цацкова за
продолжување на рокот на студирање.
41. Усвојување на Записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
42. Разно.
Деканот проф. д-р Никола Смилков во врска со дневниот ред
предложи дополнување на дневниот ред со уште три точки:
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Марија Стоименова.
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Нада Арсова.
Донесување Одлука за определување на датум за реализација на
педагошки стаж, за учебната 2013/2014 год.
Одлуки:
1. Донесување Одлука за утврдување на членови на катедри (Педагогија,
Дидактика и методика и Катедра за општествено - хуманистички
науки).
2. Одлука за покренување постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во сите звање за наставно - научни области
Социологија на образованието и Социологија на религија.
3. Одлука за покренување постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во сите звање за наставно - научни области
вајање и вајарски техники и методика на ликовно воспитување.
4. Одлука за покренување постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во сите звање за наставно - научни области
педагогија и дидактика.
5. Одлука за утврдување на членови на Институт за историја и
археологија
6. Одлука за формирање на комисија за избор на раководител на
Институт за историја и археологија.
7. Одлука за верификација (потврда) на избор на раководител на
Институтот за историја и археологија.
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8. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на втор циклус универзитетски студии – специјалистички
стручни студии и втор циклус на универзитетски академски студии
– магистерски студии, учебната 2013/2014 год.
9. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит при учебната 2013/2014 год.
10. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Елена Трајановска.
11. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на специјалистичкиот труд на
кандидатот Даниела Јованова.
12. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Нада Арсова.
13. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/197 од 9.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Бети Ангеловска за продолжување
на рокот на студирање.
14. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/196 од 10.10.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Марија Митрева за
продолжување на рокот на студирање.
15. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/190 од 7.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Кристина Жежова за
продолжување на рокот на студирање.
16. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-69/20 од 9.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Билјана Димковска за промена
на изборен предмет.
17. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/177 од 2.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Елка Јанкова Селева за
продолжување на рокот на студирање.
18. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/179 од 2.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Марија Јанакова за продолжување
на рокот на студирање.
19. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/46 од 20.8.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Александар Златковски за
продолжување на рокот на студирање.
20. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/164 од 27.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Лиљана Андоновска Димитровска
за продолжување на рокот на студирање.
21. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/159 од 27.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Катерина Јовановска за
продолжување на рокот на студирање.
22. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/206 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Пале Георгиева за продолжување
на рокот на студирање.
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23. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/207 од 15.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Надица Ангелова
за
продолжување на рокот на студирање.
24. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/201 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Верица Ташева за продолжување
на рокот на студирање.
25. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/202 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Цанка Костова за продолжување
на рокот на студирање.
26. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/204 од 15.10.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Александра Атанасовска за
продолжување на рокот на студирање.
27. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/210 од 17.10.2013 год.
на студентот на втор циклус на студииФросина Џамбазовска за
продолжување на рокот на студирање.
28. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/34 од 6.6.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Илиев Ружица за продолжување
на рокот на студирање.
29. Предлог мислење се прифаќа Барањето бр. 1502-69/13 од 6.6.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Илиев Ружица за
ослободување од плаќање партиципација.
30. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/157 од 27.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Сузана Спасевска за
продолжување на рокот на студирање.
31. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/155 од 27.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Снежана Трајкова за
продолжување на рокот на студирање.
32. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/156 од 27.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Васка Терзиева за продолжување
на рокот на студирање.
33. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/130 од 18.9.2013
год. на студентот на втор циклус на студии Наталија Панова за
продолжување на рокот на студирање.
34. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/129 од 18.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Виктор Горгиевски за
продолжување на рокот на студирање.
35. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/128 од 18.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Зорица Богданова за
продолжување на рокот на студирање.
36. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/126 од 18.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Тина Таскова за продолжување
на рокот на студирање.
37. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/134 од 20.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Верица Малечкова Стојилкова
за продолжување на рокот на студирање.
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38. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/142 од 24.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Катерина Гулев за продолжување
на рокот на студирање.
39. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/150 од 25.9.2013 год.
на студентот на втор циклус на студии Ксенија Николова за
продолжување на рокот на студирање.
40. Одлука се усвојува Барањето бр. 1502-83/149 од 25.9.2013 год. на
студентот на втор циклус на студии Милена Цацкова за продолжување
на рокот на студирање.
41. Одлука се усвојување записник бр.2105-344/1 од 24.10.2013 од
комисија за наставни прашања.
42. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Марија Стоименова.
43. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Нада Арсова.
44. Одлука за определување на датум за реализација на педагошки стаж,
за учебната 2013/2014 год.
ДНЕВЕН РЕД од 45. седница одржана на ден 31.10.2013 год.
1. Донесување Предлог-одлука за избор на проф. д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева во звања редовен професор за наставно - научни области
педагогија и теорија на воспитување на Факултет за образовни
науки,објавен во Билтен бр.111,14 октомври 2013 год.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно - научни области историја на филозофијата и етика на
Факултет за образовни науки,објавен во Билтен бр.111,14 октомври
2013 год.
3. Донесување
Одлука за покренување постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден наставник во сите звање
за научноистражувачко подрачје - Општествени науки,
научноистражувачко поле – 505 Образование, наставно - научни
области 50500 Педагогија и 50513 Образование на наставници .
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски
труд со наслов „Менаџирање со училиште во мултиетничка средина“
од кандидатот Катерина Јовановска.
5. Донесување Одлука за усвојување на Прирачник за реализација
практична настава.
6. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/219 од 22.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Елена Арсова
студент на втор циклус на студии.
7. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит при учебната 2013/2014 год.
8. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд
на кандидатот Благица Михова.

856

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

9. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд
на кандидатот Силвија Јовановска.
10. Усвојување записник од комисија за наставни прашања и донесување
одлуки по барања од студенти.
Одлуки:
1. Предлог одлука за избор на проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева во
звања редовен професор за наставно - научни области педагогија и
теорија на воспитување.
2. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно научни области историја на филозофијата и етика.
3. Одлука за покренување постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во сите звање за наставно - научни области
педагогија и образование на наставници.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски труд со
наслов „Менаџирање со училиште во мултиетничка средина“ од
кандидатот Катерина Јовановска.
5. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/219 од 22.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Елена Арсова
студент на втор циклус на студии.
6. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит при учебната 2013/2014 год.
7. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Благица Михова.
8. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Силвија Јовановска.
9. Одлука за усвојување записник бр.2105-350/1 од 30.10.2013 од
комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД од 46. седница 21.11.2013 год.
1. Донесување Одлука за усвојување на годишен извештај од работа на
Деканот за учебната 2012/2013 год.
2. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста
на наставниот и соработничкиот кадар на прв циклус на студии за
учебната 2013/2014 год.
3. Донесување Одлука за ангажираноста на наставниот и соработничкиот
кадар за Модулот – Рано учење англиски јазик за учебната 2013/2014
год.
4. Донесување Одлука за усвојување на Прирачник за реализација
практична настава.
5. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит за учебната 2013/2014 год.
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6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
специјалистичкиот труд со наслов „Грчка митологија“ на кандидатот
Ружица Илиев
7. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/232 од 28.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Силвија
Јовановска студент на втор циклус на студии.
8. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/231 од 28.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Јасна Миташева
Тачевска студент на втор циклус на студии.
9. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/237 од 30.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Орце Мојсиев
студент на втор циклус на студии.
10. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/238 од 30.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Марија
Стаменова студент на втор циклус на студии.
11. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/239 од 31.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Зоран Павлов
студент на втор циклус на студии.
12. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/240 од 31.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Ефимија Донева
студент на втор циклус на студии.
13. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/241 од 31.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Елена Митрева
студент на втор циклус на студии.
14. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/250 од 1.11.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Јусин Арсланов
студент на втор циклус на студии.
15. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/249 од 1.11.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Даниела
Стојчева студент на втор циклус на студии.
16. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/248 од 1.11.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Татјана Кралева
студент на втор циклус на студии.
17. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-83/247 од 1.11.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Даниела
Арсенова
студент на втор циклус на студии.
18. Усвојување на Записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Деканот проф. д-р Никола Смилков по основа на предложениот
дневен ред предложи дополнување со уште една точка:
Донесување Одлука за усогласување на студиските програми по
Предучилишно воспитување со Законот за заштита на
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Одлуки:
1. Одлука за усвојување на годишен извештај од работа на деканот за
учебната 2012/2013 год.
2. Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот и
соработничкиот кадар на прв циклус на студии за учебната 2013/2014
год. за зимски семестар.
3. Одлука за ангажираноста на наставниот и соработничкиот кадар за
модулот – Рано учење англиски јазик за учебната 2013/2014 год. за
зимски семестар.
4. Одлука за усвојување на Прирачник за реализација практична
настава.
5. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2013/2014 год.
6. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистичкиот
труд со наслов „Грчка митологија“ на кандидатот Ружица Илиев.
7. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/232 од 28.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Силвија
Јовановска студент на втор циклус на студии.
8. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/231 од 28.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Јасна Миташева
Тачевска студент на втор циклус на студии.
9. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/237 од 30.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Орце Мојсиев
студент на втор циклус на студии.
10. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/238 од 30.10.2013
год. за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Марија
Стаменова студент на втор циклус на студии.
11. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/239 од 31.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Зоран Павлов
студент на втор циклус на студии.
12. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/240 од 31.10.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Ефимија
Донева студент на втор циклус на студии.
13. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/241 од 31.10.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Елена Митрева
студент на втор циклус на студии.
14. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/250 од 1.11.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Јусин Арсланов
студент на втор циклус на студии.
15. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/249 од 1.11.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Даниела
Стојчева студент на втор циклус на студии.
16. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/248 од 1.11.2013 год. за
продолжување на рокот на студирање на кандидатот Татјана Кралева
студент на втор циклус на студии.
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17. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-83/247 од 1.11.2013 год.
за продолжување на рокот на студирање на кандидатот Даниела
Арсенова студент на втор циклус на студии.
18. Одлука за усвојување на Записник бр.2105-391/1 од 19.11.2013 год.
од комисија за наставни прашања.
19. Одлука за усогласување на студиските програми по Предучилишно
воспитување со Законот за заштита на децата
ДНЕВЕН РЕД од 47, седница одржана 5.12.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 46. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 21.11.2013 година.
1. Донесување Oдлука за верификација на препорака бр.2105390/2 од 18.11.2013 год. од ИИА за ангажираност на наставници и
соработници за летен семестар за учебната 2013-2014 година за 6 и 8
семестар за студиската програма Историја со археологија наставна
и применета насока при Филолошки факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип.
2. Донесување Oдлука за верификација на Предлог – одлука бр.2105390/5 од 18.11.2013 год од ИИА за ангажираност на наставници и
соработници за летен семестар за учебната 2013-2014 година за 4
семестар за студиската програма Историја со археологија наставна
насока при Факултет за образовни науки Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип.
3. Донесување
Oдлука
за
верификација на
Предлог –
одлукабр.2105-390/3 од 18.11.2013 год. од ИИА за ангажираност на
наставници и соработници за летен семестар за учебната 2013-2014
година за 2 семестар за студиската програма Историја при Факултет
за образовни науки, Универзитет„ Гоце Делчев“ - Штип.
4. Донесување Oдлука за верификација на Предлог – одлука бр.2105390/4 од 18.11.2013 год. од ИИА за ангажираност на наставници и
соработници за летен семестар за учебната 2013-2014 година за
2 семестар за студиската програма Археологија при Факултет за
образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
5. Донесување Одлука за потврдување на согласност за ангажман на
проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева по предметот Педагогија на Прв
приватен универзитет ФОН за зимски и летен семестар, учебната
2013/2014 год.
6. Донесување Одлука за преземање на обврски за зимски семестар,
учебната 2013/2014 год. на студиската програма одделенска настава
и предучилишно воспитување од доц. д-р Борче Костов на доц. д-р
Кирил Барбареев.
7. Донесување Одлука за преземање на обврски за зимски семестар,
учебната 2013/2014 год.студиската програма одделенска настава и
предучилишно воспитување од доц. д-р Марјан Малцев на доц. д-р
Билјана Попеска.
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8. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот и соработничкиот
кадар на прв циклус студии, летен семестар, учебната 2013/2014 год.
на Факултетот за образовни науки.
9. Донесување Одлука по Барање 1502-83/255 од 4.11.2013 год. од Весна
Наунова на студентот на втор циклус на студии за продолжување на
рокот за студирање.
10. Донесување Одлука по Барање 1502-83/256 од 14.11.2013 год.
од Снежана Ристеска на студентот на втор циклус на студии за
продолжување на рокот за студирање.
11. Донесување Одлука по Барање 1502-83/261 од 19.11.2013 год.
од Весна Соколова на студентот на втор циклус на студии за
продолжување на рокот за студирање.
12. Донесување Одлука по Барање 1502-69/123 од 19.11.2013 год.
од Весна Соколова на студентот на втор циклус на студии за
ослободување од плаќање надоместокза продолжување на рокот за
студирање.
13. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Општествени девијации – Причини за општествена
девијација“ од студентот Марија Марјановиќ.
14. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Деканот проф. д-р Никола Смилков по основа на предложениот
дневен ред предложи дополнување со уште шест точки:
1. Донесување Одлука за издавање сертификат за учество на научно стручна трибина по повод 5 октомври „Светскиот ден на учителот“,
која се организираше на ден 4.10.2013год. на тема „Наставникот –
некогаш, денес, утре“.
2. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Кирил Цацковредовен професор во пензија, за декемвриска испитна сесија, учебната
2013/2014 год.
3. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на втор
циклус студии, летен семестар, учебната 2013/2014 год.
4. Донесување Одлуки за запишување на студенти на втор циклус
студии на студиските програми на Факултетот за образовни науки.
5. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус студии во учебната 2014-2015 година на
Факултетот за образовни науки.
6. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус студии во учебната 2014-2015 година на
Факултетот за образовни науки.
7. Донесување Одлука по Барање бр.0404-1/135 од 05.12.2013 год. од
проф. д-р Никола Смилков.
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Одлуки:
1. Oдлука за верификација на препорака бр.2105-390/2 од 18.11.2013
год. од ИИА за ангажираност на наставници и соработници за летен
семестар за учебната 2013-2014 година за 6 и 8 семестар за студиската
програма Историја со археологија наставна и применета насока при
Филолошки факултет.
2. Oдлука за верификација на Предлог – одлука бр.2105-390/5 од
18.11.2013 год од ИИА за ангажираност на наставници и соработници
за летен семестар за учебната 2013-2014 година за 4 семестар за
студиската програма Историја со археологија наставна насока при
Факултет за образовни науки.
3. Oдлука за верификација на Предлог – одлука бр.2105-390/3 од
18.11.2013 год. од ИИА за ангажираност на наставници и соработници
за летен семестар за учебната 2013-2014 година за 2 семестар за
студиската програма Историја при Факултет за образовни науки.
4. Oдлука за верификација на Предлог – одлука бр.2105-390/4 од
18.11.2013 год. од ИИА за ангажираност на наставници и соработници
за летен семестар за учебната 2013-2014 година за 2 семестар за
студиската програма Археологија при Факултет за образовни науки.
5. Одлука за потврдување на согласност за ангажман на проф. д-р
Емилија Петрова Ѓорѓева на Прв приватен универзитет ФОН за
зимски и летен семестар, учебната 2013/2014 год.
6. Одлука за преземање на обврски за зимски семестар, учебната
2013/2014 год. на студиската програма одделенска настава и
предучилишно воспитување од доц. д-р Борче Костов на доц. д-р
Кирил Барбареев.
7. Одлука за преземање на обврски за зимски семестар, учебната
2013/2014 год. студиската програма одделенска настава и
предучилишно воспитување од доц. д-р Марјан Малцев на доц. д-р
Билјана Попеска.
8. Одлука за ангажираност на наставниот и соработничкиот кадар
на прв циклус студии, летен семестар, учебната 2013/2014 год. на
Факултетот за образовни науки.
9. Одлука се усвојува Барање 1502-83/255 од 4.11.2013 год. од Весна
Наунова на студентот на втор циклус на студии за продолжување на
рокот за студирање.
10. Одлука се усвојува Барање 1502-83/256 од 14.11.2013 год. од Снежана
Ристеска на студентот на втор циклус на студии за продолжување на
рокот за студирање.
11. Одлука се усвојува Барање 1502-83/261 од 19.11.2013 год. од Весна
Соколова на студентот на втор циклус на студии за продолжување на
рокот за студирање.
12. Предлог- мислење по Барање 1502-69/123 од 19.11.2013 год. од Весна
Соколова на студентот на втор циклус на студии за ослободување од
плаќање надоместок за продолжување на рокот за студирање.
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13. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Општествени девијации – Причини за општествена девијација“ од
студентот Марија Марјановиќ.
14. Одлука се усвојува записник бр.2105-405/1 од 4.12.2013 год. од
комисија за наставни прашања.
15. Одлука за издавање сертификат за учество на научно - стручна
трибина по повод 5 октомври „Светскиот ден на учителот“, која се
организираше на ден 4.10.2013 год. на тема „Наставникот – некогаш,
денес, утре“.
16. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кирил Цацков-редовен професор
во пензија, за декемвриска испитна сесија, учебната 2013/2014 год.
17. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на втор циклус
студии, летен семестар, учебната 2013/2014 год.
18. Одлуки за запишување на студенти на втор циклус студии на
студиските програми на Факултетот за образовни науки.
19. Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на прв
циклус студии во учебната 2014-2015 година на Факултетот за
образовни науки.
20. Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на втор
циклус студии во учебната 2014-2015 година на Факултетот за
образовни науки.
21. Одлука заодобрување на оправдано платено отсуство на проф. д-р
Никола Смилков.
ДНЕВЕН РЕД од 48. седница одржана на 23.12.2013 год.
Усвојување на записникот од одржаната 47. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 5.12.2013 година.
1. Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување
на конкурс за избор на еден соработник во научно звање асистент
за научноистражувачко подрачје 6 Хуманистички науки, научно истражувачко поле 601 Историски науки, научни - области 60114
Историја на Македонија 60115 Општа историја на новиот век.
2. Донесување Одлука Центарот за односи со јавност да реализира
техничкото уредување на Монографија на Факултетот за образовни
науки од неговото основање до денес.
3. Донесување одлука по Барање бр.2107-сл од 13.12.2013 год. за
донирање примероци од книгата со наслов „Каталог на светски
монети- колекција Кукушев“ од авторот Пане Кукушев.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Методи на работа за развој и култура на говорот кај
децата“ од студентот Сања Тенева.
5. Донесување Одлука за реализација на практична настава на студентите
од студиска програма – Археологија за учебната 2013/2014 год.
6. Донесување Одлука по Барање бр.1502-83/265 од 1.12.2013 год. од
Наташа Котева студент на втор циклус на студии за продолжување
на рокот за студирање.
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7. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија, определување накомисија и датум за одбрана на
специјалистичкиот труд на кандидатот Ружица Илиев со наслов
„Грчка митологија“.
8. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Одлуки:
1. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден соработник во научно звање асистент за научни области 60114 Историја на Македонија 60115 Општа историја на
новиот век.
2. Одлука Центарот за односи со јавноста да реализира техничкото
уредување на Монографија на Факултетот за образовни науки од
неговото основање до денес.
3. Одлука се усвојува барањето бр.2107-сл од 13.12.2013 год. за
донирање примероци од книгата со наслов „Каталог на светски
монети- колекција Кукушев“ од авторот Пане Кукушев.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Методи на работа за развој и култура на говорот кај децата“ од
студентот Сања Тенева.
5. Одлука за реализација на практична настава на студентите од
студиска програма – Археологија за учебната 2013/2014 год.
6. Одлука се усвојува барањето бр.1502-83/265 од 1.12.2013 год. од
Наташа Котева студент на втор циклус на студии за продолжување
на рокот за студирање.
7. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија,
определување на комисија и датум за одбрана на специјалистичкиот
труд на кандидатот Ружица Илиев со наслов „Грчка митологија“.
8. Одлука се усвојува записник бр.2105-424/1 од 23.12.2013 год. од
комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД од 49. седница одржана на 22.1.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 48. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 13.12.2013 година.
15. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно - научна област средновековна историја (Билтен 115 од
10.12.2013 год.).
16. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставно-научни
области Социологија на образование и Социологија на религија
објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
25.12.2013 год.
17. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставно-научни
области педагогија и дидактика објавен во дневните весници „Нова
Македонија “ и „Коха“ на ден 25.12.2013 год.
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18. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставнонаучни области Педагогија и Образование на наставници објавен во
дневните весници „Нова Македонија “ и „Коха“ на ден 25.12.2013
год.
19. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен Конкурс за избор еден соработник во звања асистент за
научни области историја на Македонија и општа историја на новиот
век објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
25.12.2013 год.
20. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
еден наставник во сите звања за наставно научни области социологија
на образование и социологија на религија.
21. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
еден наставник во сите звања за наставно научни области педагогија
и дидактика.
22. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
еден наставник во сите звања за наставно научни области педагогија
и образование на наставници.
23. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
еден соработник во звање асистент за наставна област историја на
Македонија и општа историја на новиот век.
24. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на
наставниот и соработничкиот кадар за прв циклус на студии, летен
семестар, учебната 2013/2014 год.
25. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста
на наставниот кадар за втор циклус на студии, зимски семестар,
учебната 2013/2014 год.
26. Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и
доверба со јавноста од Факултетот за образовни науки.
27. Донесување Одлука за избор на член (студент) во Одборот за
соработка и доверба со јавноста по предлог на Студентскиот
парламент на единицата.
28. Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/37 од 30.12.2013 год. од
проф. д-р Блаже Китанов.
29. Донесување Одлука по Барање бр.1502-69/31 од 20.12.2013 год. од
Елизабета Дончевска студент на втор циклус на студии за пренамена
на уплатени финансиски средства.
30. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на
специјалистички труд со наслов „Господ Исус Христос – божествен
учител и праведен судија“ од кандидатот Гонца Запрова Атанасова.
31. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Визуелни наставни средства“ од студентот Софија
Ковачева.
32. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Алиса во земјата на чудата“ од студентот Миле
Сапунџиев.
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33. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Деканот проф. д-р Никола Смилков предложениот дневен ред го
дополни со уште пет точки:
Донесување Правилник за дополнување на Правилникот за
организацијата и работењето на Факултетот за образовни науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на
Правилникот за организацијата и работењето на Факултетот за образовни
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Воспитната функција на воспитувачот во воспитната
установа“ од студентот Викторија Петрова.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Мотиви во поезијата на Десанка Максимовиќ“ од
студентот Еленора Иванова.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Компетенциите на наставниците во 21 век“ од студентот
Билјана Илкова.
Одлуки:
1. Донесување Одлука за избор на д-р Стојко Стојков во звање доцент
за наставно - научна област средновековна историја.
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставно научни области
социологија на образование и социологија на религија објавен во
дневните весници „Нова Македонија “ и „Коха“ на ден 25.12.2013 год.
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставно научни области
педагогија и дидактика објавен во дневните весници „Нова Македонија
“ и „Коха“ на ден 25.12.2013 год.
4. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставно научни области
педагогија и образование на наставници објавен во дневните весници
„Нова Македонија “ и „Коха“ на ден 25.12.2013 год.
5. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор еден соработник во звања асистент за научни области историја
на Македонија и општа историја на новиот век објавен во дневните
весници „Нова Македонија “ и „Коха“ на ден 25.12.2013 год.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно научни области социологија на
образование и социологија на религија.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно научни области Педагогија и
Дидактика .
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8. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно научни области педагогија и
образование на наставници.
9. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
соработник во звања асистент за наставна област историја на
Македонија и општа историја на новиот век.
10. Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот
и соработничкиот кадар за прв циклус на студии, летен семестар,
учебната 2013/2014 год.
11. Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот
кадар за втор циклус на студии, зимски семестар, учебната 2013/2014
год.
12. Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста од Факултетот за образовни науки.
13. Предлог - мислење по Барање бр. 0405-2/37 од 30.12.2013 год. од
проф. д-р Блаже Китанов.
14. Предлог - мислење по Барање бр.1502-69/31 од 20.12.2013 год. од
Елизабета Дончевска студент на втор циклус на студии за пренамена
на уплатени финансиски средства.
15. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„ Визуелни наставни средства “ од студентот Софија Ковачева.
16. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„ Алиса во земјата на чудата “ од студентот Миле Сапунџиев.
17. Одлука се усвојувазаписник бр.2105-36/1 од 21.01. 2014 год од
комисија за наставни прашања и донесување одлуки по барања од
студенти.
18. Правилник за дополнување на Правилникот за организацијата и
работењето на Факултетот за образовни науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
19. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за организацијата и работењето на Факултетот за образовни науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
20. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Воспитната функција на воспитувачот во воспитната установа“ од
студентот Викторија Петрова.
21. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Мотиви во поезијата на Десанка Максимовиќ“ од студентот Еленора
Иванова.
22. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Компетенциите на наставниците во 21 век“ од студентот Билјана
Илкова.
ДНЕВЕН РЕД од 50. седница одржана на 27.1.2014 год.
1. Донесување Одлука за измена и дополнување на студиската програма
Одделенска настава 2012/2013 год.
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2. Донесување Одлука за измена и дополнување на студиската програма
Предучилишно воспитание 2012/2013 год.
3. Донесување Одлука за формирање комисија за разгледување на
документи на пријавени кандидати за продолжување на студии на
студиската програма Предучилишно воспитување.
4. Донесување Одлука по Барање бр.1502-83/173 од 30.12.2013 год. за
продолжување на студии од Марјан Досев студент на втор циклус на
студии.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов„ Социјалната интеграција на децата во ризик низ
вонинституционалната форма „Мал групен дом“
од кандидатот
Зорица Богданова.
6. Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Кирил
Цацков.
7. Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Слаџана
Јакимовиќ.
8. Донесување Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Борче
Костов
9. Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Илија
Клинчаров.
10. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Деканот проф. д-р Никола Смилков предложениот дневен ред го
дополни со уште две точки:
Донесување Одлука за организирање на дисперзирани студии во
Кавадарци на прв циклус студии учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно-научен совет на Факултетот за образовни науки за летниот
семестар воучебната 2013/2014 год.
Одлуки:
1. Одлука за измена и дополнување на студиската програма Одделенска
настава 2012/2013 год.
2. Одлука за
измена и дополнување на студиската програма
Предучилишно воспитание 2012/2013 год.
3. Одлука за формирање комисија за разгледување на документи на
пријавени кандидати за продолжување на студии на студиската
програма Предучилишно воспитување.
4. Одлука по Барање бр.1502-83/173 од 30.12.2013 год. за продолжување
на студии од Марјан Досев студент на втор циклус на студии.
5. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд
со наслов „Социјалната интеграција на децата во ризик низ
вонинституционалната форма „Мал групен дом“ од кандидатот
Зорица Богданова.
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6.
7.
8.
9.
10.

Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Кирил Цацков.
Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Слаџана Јакимовик.
Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Борче Костов.
Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Илија Клинчаров.
Одлука за усвојување на записник бр.2105-57/1 од 27.1.2014 год. од
комисија за наставни прашања и донесување одлуки по барања од
студенти.
11. Одлука за организирање на дисперзирани студии во Кавадарци на
прв циклус студии учебната 2014/2015 год.
12. Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно-научен
совет на Факултетот за образовни науки за летниот семестар во
учебната 2013/2014 год.
ДНЕВЕН РЕД од 51. седница одржана на 10.2.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 49. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 22.1.2014 година.
Усвојување на записникот од одржаната 50. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 27.1.2014 година.
1. Донесување Одлука за измена и дополнување на студиските програми
2012/2013 год. од втор циклус на студии на Факултетот за образовани
науки.
2. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на
наставниот и соработничкиот кадар за учебната 2013/2014, летен
семестар. 3.Донесување Одлука по барање бр.0405-2/1 од 5.2.2014
год. од авторот проф. д-р Владо Петровски и коавторот асс. м-р
Даниела Коцева за издавање на учебник под наслов „Менаџмент во
образованието.
3. Донесување Одлука по барање за давање на согласност за
професионален ангажман на проф. д-р Стеван Алексоски на Правниот
факултет –Кичево при Универзитет„Св. Климент Охридски“ Битола
4. Донесување Одлука за избор на член (студент) во Одборот за
соработка и доверба со јавноста по предлог на Студентскиот
парламент на единицата.
5. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит при учебната 2013/2014 год.
6. Донесување Одлука по барање за оправдано отсуство за проф. д-р
Никола Смилков.
7. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Деканот проф. д-р Никола Смилков предложениот дневен ред го
дополни со уште една точка:
Донесување Одлука за преземање обврски по предметот Историја од
проф. д-р Кирил Цацков (редовен професор во пензија)
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Одлуки:
1. Одлука за измени и дополнувања на студиската програма 2012/2013
год. Социјална педагогија на втор циклус на студии.
2. Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот и
соработничкиот кадар за учебната 2013/2014, летен семестар.
3. Одлука по барање бр.0405-2/1 од 5.2.2014 год. од авторот проф. д-р
Владо Петровски и коавторот асс. м-р Даниела Коцева за издавање
на учебник под наслов „Менаџмент во образованието.
4. Одлука по барање бр.2107-сл. од 10.2.2014 година за давање на
согласност за професионален ангажман на проф. д-р Стеван
Алексоски на Правниот факултет –Кичево при Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола .
5. Одлука за избор на член (студент) во Одборот за соработка и доверба
со јавноста по предлог на Студентскиот парламент на единицата.
6. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит при учебната 2013/2014 год.
7. Одлука по барање бр.0404-1/5 од 7.2.2014 год. за оправдано отсуство
за проф. д-р Никола Смилков.
8. Одлука се усвојува на записник бр.2105-72/1 од 10.2.2014 од комисија
за наставни прашања.
9. Одлука за преземање обврски по предметот Историја од проф. д-р
Кирил Цацков (редовен професор во пензија)
ДНЕВЕН РЕД од 52. седница одржана на 20.2.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 49-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 22.01.2014 година.
Усвојување на записникот од одржаната 51-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 10.02.2014 година.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за ангажирање на лица од практиката на
Факултетот за образовни науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставно
научните области Вајање и вајарски техники и Методика на ликовно
воспитување објавен во дневните весници „Нова Македонија “ и
„Коха“ на ден 1-2 февруари 2014 год.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија по
објавен Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставно
научните области Вајање и вајарски техники и Методика на ликовно
воспитување објавен во дневните весници „Нова Македонија “ и „
Коха “ на ден 1-2 февруари 2014 год.
4. Донесување Одлука за издавање на учебник со наслов „Ликовен
јазик“ наменет за студентите од прв циклус на студии од авторот
проф. д-р Никола Смилков.
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5. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит при учебната 2013/2014 год.
6. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/2 од 30.01.2014 год. од
Катерина Спасова студент на втор циклус на студии за враќање на
уплатени средства.
7. Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот
Национална историја – универзитетски изборен предмет од проф. д-р
Кирил Цацков (редовен професор во пензија)
8. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Одлуки
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно
време (ФРВ) од наставниците на Факултетот за образовни науки за
календарската 2013 год.
2. Одлука за ангажирање на лица од практиката на Факултетот за
образовни науки.
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставно научните области
Вајање и вајарски техники и Методика на ликовно воспитување
објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 1-2
февруари 2014 год.
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставно научните области
Вајање и вајарски техники и Методика на ликовно воспитување
објавен во дневните весници „Нова Македонија и „Коха“ на ден 1-2
февруари 2014 год.
5. Одлука за издавање на учебник со наслов „Ликовен јазик“ наменет
за студентите од прв циклус на студии од авторот проф. д-р Никола
Смилков.
6. Одлука по барање бр.1502-68/2 од 30.1.2014 год. од Катерина Спасова
студент на втор циклус на студии за враќање на уплатени средства.
7. Одлука за преземање на обврски по предметот Национална историја
– универзитетски изборен предмет од проф. д-р Кирил Цацков
(редовен професор во пензија)
8. Одлука за усвојување на записник бр.2105-77/1 од 19.2.2014 од
комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД од 53. седница одржана на 5.3.2014 год,
Усвојување на записникот од одржаната 52-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 20.2.2014 година.
Донесување Предлог - Одлука за избор на д-р Владо Петровски во
звање редовен професор за наставно - научните области Социологија
на образованието и Социологија на религија (Рефератот е објавен во
Универзитетски гласник бр.118, од 14.2.2014 год.)
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34. Донесување Предлог - одлука за избор на д-р Снежана Мирасчиева во
звање редовен професор за наставно - научните области Педагогија и
Дидактика (рефератот е објавен во Универзитетски гласник бр.118,
од 14.2.2014 год.)
35. Донесување Одлука за дополнување на одлуката бр.2102-348/10
од 24.10.2013 год. за определување на членови на Институтот за
Историја и Археологија
36. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста
на наставниот и соработничкиот кадар за летен семестар,учебната
2013/2004 год. на Факултетот за образовни науки.
37. Донесување Одлука за усвојување на студиската програма Училишна
педагогија на трет циклус на универзитетски студии – докторски
студии на Факултетот за образовни науки.
38. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Деканот проф. д-р Никола Смилков предложениот дневен ред го
дополни со уште три точка:
Донесување Одлука по барање бр.0405-2/3 од 5.3.2014 год. за
одобрување на оправдано платено отсуство од проф. д-р Никола Смилков.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „ Правилна исхрана“ од студентот Јованова Билјана.
Донесување
Одлука
за
усвојување
на
студиската
програмаВоспитанието и образованието во раниот детски развој на трет
циклус на универзитетски студии – докторски студии на Факултетот за
образовни науки.
ОДЛУКИ
1. Предлог - Одлука за избор на д-р Владо Петровски во звање
редовен професор за наставно - научните области Социологија на
образованието и Социологија на религија
2. Предлог - Одлука за избор на д-р Снежана Мирасчиева во звање
редовен професор за наставно - научните области Педагогија и
Дидактика
3. Одлука за дополнување на одлуката бр.2102-348/10 од 24.10.2013
год. за определување на членови на Институтот за Историја и
Археологија
4. Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот и
соработничкиот кадар за летен семестар,учебната 2013/2004 год. на
Факултетот за образовни науки.
5. Одлука за усвојување на студиската програма Училишна педагогија
на трет циклус на универзитетски студии – докторски студии на
Факултетот за образовни науки.
6. Одлука за усвојување на записник бр.2105-91/1 од 05.03.2014 од
комисија за наставни прашања.
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7. Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство на проф. д-р
Никола Смилков.
8. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Правилна исхрана“ од студентот Јованова Билјана.
9. Одлука за усвојување на студиската програма Воспитанието
и образованието во раниот детски развој на трет циклус на
универзитетски студии – докторски студии на Факултетот за
образовни науки.
ДНЕВЕН РЕД од 54. седница одржана на 20.3.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 53-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 5.3.2014 година.
Донесување Одлука за определување на датум за реализација на
педагошки стаж за учебната 2013/2014 год.
39. Донесување Одлука за определување на студент од Факултетот за
образовни науки за посета на седиштето на НАТО во Брисел и
Европскиот парламент.
40. Донесување Одлука за преземање на обврски.
41. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за наслов на тема
на магистерскиот труд на кандидатот Данка Јовева под наслов
„Курикулумот и вредносните ориентации во средното училиште.
42. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд
со наслов „Улогите на наставникот во
современото училиште“ на кандидатот Весна Ничева.
43. Донесување Одлука по барање бр.1502-26/49 од 27.02.2014 год. од
Делов Игор за издавање на студиската програма 2009/2010 Менаџмент
на образованието и образовна политика на втор циклус на студии.
44. Донесување Одлука по барање бр.1502-20/2 од 03.03.2014 год.
од Делов Игор за издавање на студиската програма 2004/2005
Предучилишно воспитување на прв циклус на студии.
45. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/8 од 06.02.2014 год. од
Решат Билбил студентот на втор циклус на студии за продолжување
на рокот за студирање.
46. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/5 од 06.02.2014 год. од
Решат Билбил студентот на втор циклус на студии за ослободување
од плаќање надоместок за продолжување на рокот за студирање.
47. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/9 од 06.02.2014 год.
од Мухаметали Мурати студентот на втор циклус на студии за
продолжување на рокот за студирање.
48. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/6 од 06.02.2014 год.
од Мухаметали Мурати студентот на втор циклус на студии за
ослободување од плаќање надоместок за продолжување на рокот за
студирање.
49. Донесување Одлука по барање бр.0405-2/4 од 18.03.2014 год. за
издавање на скрипта со наслов „Методика на воспитно образовната
работа по култура на говорот 1 и 2“ од авторот доц. д-р Кирил
Барбареев.
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50. Донесување Одлука по барање бр.0405-2/5 од 18.03.2014 год.
за издавање на практикум по предметот „Методика на воспитно
образовната работа по култура на говорот 1 и 2“ од авторот доц. д-р
Кирил Барбареев.
51. Донесување Одлука по барање бр.0405-2/6 од 18.03.2014 год за
формирање на рецензентска комисија за издавање на скрипта по
предметот „Методика на воспитно образовната работа по култура на
говорот 1 и 2“ од авторот доц. д-р Кирил Барбареев.
52. Донесување Одлука по барање бр.0405-2/7 од 18.03.2014 год за
формирање на рецензентска комисија за издавање на практикум по
предметот „Методика на воспитно образовната работа по култура на
говорот 1 и 2“ од авторот доц. д-р Кирил Барбареев
53. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Сказни од Браќата Грим“ од студентот Сашко
Гоцевски.
54. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Граѓанско општество и култура, културните
сличности и културните разлики“ од студентот Билјана Василева
55. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на завршен
испит со наслов „ Семејно насилство“ од студентот Ангелов Гоце.
56. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
Продеканот проф. д-р Снежана Јованова Митковска предложениот
дневен ред го дополни со уште две точка:
Донесување Одлука по барање бр.0405-2/8 од 20.3.2014 год. од доц.
д-р Кирил Барбареев за одобрување на оправдано платено отсуство.
Донесување Одлука за измена на одлуката бр.2102-37/48 од 22.1.2014
год. за продолжување на студиите за студентот Душанка Манчевска
Продеканот проф. д-р Снежана Јованова Миткова предложениот
дневен ред со дополнетата точка го стави на гласање и беше едногласно
усвоен
ОДЛУКИ
1. Одлука за определување на датум за реализација на педагошки стаж
за учебната 2013/2014 год.
2. Одлука за определување на студент Магдалена Тодорова од
Факултетот за образовни науки за посета на седиштето на НАТО во
Брисел и Европскиот парламент.
3. Одлука за преземање на обврски.
4. Одлука за прифаќање на пријава за наслов на тема на магистерскиот
труд на кандидатот Данка Јовева под наслов „Курикулумот и
вредносните ориентации во средното училиште.
5. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
со наслов „Улогите на наставникот во современото училиште“ на
кандидатот Весна Ничева.
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6. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-26/49 од 27.02.2014
год. од Делов Игор за издавање на студиската програма 2009/2010
Менаџмент на образованието и образовна политика на втор циклус
на студии.
7. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-20/2 од 03.03.2014
год. од Делов Игор за издавање на студиската програма 2004/2005
Предучилишно воспитување на прв циклус на студии.
8. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-82/8 од 06.02.2014 год. од
Решат Билбил студентот на втор циклус на студии за продолжување
на рокот за студирање.
9. Предлог - мислење по барањето бр.1502-68/5 од 06.02.2014 год. од
Решат Билбил студентот на втор циклус на студии за ослободување
од плаќање надоместок за продолжување на рокот за студирање.
10. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-82/9 од 06.02.2014 год.
од Мухаметали Мурати студентот на втор циклус на студии за
продолжување на рокот за студирање.
11. Предлог- мислење по барањето бр.1502-68/6 од 06.02.2014 год.
од Мухаметали Мурати студентот на втор циклус на студии за
ослободување од плаќање надоместок за продолжување на рокот за
студирање.
12. Одлука за усвојување на барањето бр.0405-2/4 од 18.03.2014 год. за
издавање на скрипта со наслов „Методика на воспитно образовната
работа по култура на говорот 1 и 2“ од авторот доц. д-р Кирил
Барбареев.
13. Одлука за усвојување на барањето бр.0405-2/5 од 18.03.2014 год.
за издавање на практикум по предметот„Методика на воспитно
образовната работа по култура на говорот 1 и 2“ од авторот доц. д-р
Кирил Барбареев.
14. Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
„Методика на воспитно образовната работа по култура на говорот 1
и 2“ од авторот доц. д-р Кирил Барбареев.
15. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање напрактикум
по предметот „Методика на воспитно образовната работа по култура
на говорот 1 и 2“од авторот доц. д-р Кирил Барбареев.
16. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„ Сказни од Браќата Грим “ од студентот Сашко Гоцевски.
17. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со
наслов „Граѓанско општество и култура, културните сличности и
културните разлики “ од студентот Билјана Василева
18. Одлука за прифаќање на пријава на тема на завршен испит со наслов
„Семејно насилство “ од студентот Ангелов Гоце.
19. Одлука за усвојување на записник бр.2105-98/1 од 20.03.2014 од
комисија за наставни прашања.
20. Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство на доц. д-р
Кирил Барбареев.
21. Одлука за измена на одлуката бр.2102-37/48 од 22.01.2014 год. за
продолжување на студиите за студентот Душанка Манчевска.
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ДНЕВЕН РЕД од 55. седница одржана на 31.3.2014 год.
1. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка на Одлука
бр.2102-37/13 од 22.1.2014 год. за формирање на рецензентска
комисија. (Конкурсот, објавен на 25.12.2013 година во дневниот
весник „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на еден соработник
во звања асистент за научните области Историја на Македонија и
Општа историја на новиот век)
2. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка на Одлука
бр.2102-37/19 од 22.1.2014 год. за утврдување на пријавени кандидати
по објавен Конкурс за избор во звање. (Конкурсот, објавен на
25.12.2013 година во дневниот весник „Нова Македонија“ и „Коха“
за избор на еден соработник во звања асистент за научните области
Историја на Македонија и Општа историја на новиот век)
Деканот проф. д-р Никола Смилков предложениот дневен ред го
дополни со уште две точка:
Донесување Одлука по известувањето бр.2107-сл од 31.3.2014 год.
од рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на
кандидатот Методи Мирчoвски под наслов: „Дејноста на македонските
црковни - училишни општини“, за причини поради кои, рокот за
поднесување на извештајот, утврден во правилникот не е запазен
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија, определување на комисија и датум за одбрана на
специјалистичкиот труд на кандидатот Методи Мирчовски со наслов
„Дејноста на македонските црковни - училишни општини“.
ОДЛУКИ
1. Одлука за исправка на техничка грешка на Одлука бр.2102-37/13 од
22.1.2014 год. за формирање на рецензентска комисија.
2. Одлука за исправка на техничка грешка на Одлука бр.2102-37/19 од
22.1.2014 год. за утврдување на пријавени кандидати.
3. Одлука за усвојување на известувањето бр.2107-сл од 31.3.2014
год. од рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот
труд на кандидатот Методи Мирчoвски под наслов: „Дејноста на
македонските црковни - училишни општини“.
4. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија,
определување на комисија и датум за одбрана на специјалистичкиот
труд на кандидатот Методи Мирчовски со наслов „Дејноста на
македонските црковни - училишни општини“.
ДНЕВЕН РЕД од 56. седница одржана на 23.4.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 54-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 20.3.2014 година.
Усвојување на записникот од одржаната 55-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 31.3.2014 година
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1. Донесување Одлука за избор на д-р Деспина Сивевска во наставнo
- научно звање Доцент, за наставно - научните области Педагогијаи
Образование на наставници. (Конкурсот е објавен во дневниот весник
„Нова Македонија“ и „Коха“ на 25.12.2013г година, Рефератот е
објавен на 17.03.2014 год. во Универзитетски билтен 120).
2. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
3. Донесување Одлука по Барање бр.2107-119/1 од 11.04.2014 год.
За ангажирање на проф. д-р СнежанаМирасчиева за потребите на
ОЈУДГ „ Астибо“.
4. Донесување Одлука за продолжување на студиите на дипломираните
студенти по студиска програма – Предучилишно воспитување
(2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) со стекнати 180 КП
според ЕКТС, на студиската програма – Предучилишно воспитување
од 2012/2013-240 КП според ЕКТС.
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма за Стекнување на педагошка квалификација.
6. Донесување Одлука по барање бр.0405-2/9 од 22.04.2014 год. од проф.
д-р Никола Смилков за формирање на комисија за рецензирање на
учебникот со наслов „Ликовен јазик“ од авторот проф. д-р Никола
Смилков.
7. Донесување Одлука по барање бр. 0405-2/10 од 22.04.2014 год. од асс.
м-р Ирена Китанова за издавање на практикум под наслов Практикум
од методика на наставата по македонски јазик за деветгодишно
основно образование (I – V) за учебната 2015 год.
8. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Улогата на менаџерот во контролата на воспитно
– образовниот систем, и во градењето на современа образовна
институција“од кандидатот Лилјана Димитровска.
9. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/20 од 09.04.2014год.
за продолжување на рокот за студирање од Трајанка Апостолова
студент на втор циклус студии.
10. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/21 од 15.04.2014год. за
продолжување на рокот за студирање од Добрила Петроска студент
на втор циклус студии.
11. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/12 од 15.04.2014г. за
ослободување од плаќање на казна за продолжување на рокот за
студирање од Добрила Петроска студент на втор циклус студии.
12. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Употреба на дигитални содржини во наставата
по Англиски јазик и нивното влијание врз развојот на јазичните
компетенции“ од кандидатот Викторија Смилкова .
13. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/20 од 14.04.2014год. за
продолжување на рокот за студирање од Виолета Арсова студент на
втор циклус студии.
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14. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/13 од 15.04.2014г. за
ослободување од плаќање на казна за продолжување на рокот за
студирање од Виолета Арсова студент на втор циклус студии.
15. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
16. Информација за реализација на педагошкиот стаж за учебната
2013/2014 год.
17. Информација за реализација на универзитетски изборни предмети
понудени од Факултетот за образовни науки.
18. Информација во врска со ангажирање на наставниот кадар од
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делев“ –
Штип на други Универзитети.
ОДЛУКИ
1. Одлука за избор на д-р Деспина Сивевска во наставнo - научно звање
Доцент, за наставно - научните области Педагогија и Образование на
наставници.
2. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
3. Одлука за усвојување на барањето бр.2107-119/1 од 11.04.2014 год.
за ангажирање на проф. д-р Снежана Мирасчиева за потребите на
ОЈУДГ „Астибо“.
4. Одлука за продолжување на студиите на дипломираните студенти
по студиска програма – Предучилишно воспитување (2008/2009,20
09/2010,2010/2011,2011/2012) со стекнати 180 КП според ЕКТС, на
студиската програма – Предучилишно воспитување од 2012/2013240 КП според ЕКТС.
5. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма за Стекнување на педагошка квалификација.
6. Одлука за усвојување на барањето бр.0405-2/9 од 22.04.2014 год.
за формирање на комисија за рецензирање на учебникот со наслов
„Ликовен јазик “ од авторот проф. д-р Никола Смилков.
7. Одлука за усвојување на барањето бр. 0405-2/10 од 22.04.2014
год. од асс. м-р Ирена Китанова за издавање на практикум под
наслов Практикум од методика на наставата по македонски јазик за
деветгодишно основно образование (I – V) за учебната 2015 год.
8. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Улогата на менаџерот во контролата на воспитно – образовниот
систем, и во градењето на современа образовна институција“ од
кандидатот Лилјана Димитровска.
9. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-82/20 од 09.04.2014год.
за продолжување на рокот за студирање од Трајанка Апостолова
студент на втор циклус на студии.
10. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-82/21 од 15.04.2014год. за
продолжување на рокот за студирање од Добрила Петроска студент
на втор циклус студии.
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11. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-68/12 од 15.04.2014г.
за ослободување од плаќање на казна за продолжување на рокот за
студирање од Добрила Петроска студент на втор циклус студии.
12. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд со
наслов „ Употреба на дигитални содржини во наставата по Англиски
јазик и нивното влијание врз развојот на јазичните компетенции“ од
кандидатот Викторија Смилкова .
13. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-82/20 од 14.04.2014год. за
продолжување на рокот за студирање од Виолета Арсова студент
на втор циклус студии.
14. Одлука за усвојување на барањето бр.1502-68/13 од 15.04.2014г.
за ослободување од плаќање на казна за продолжување на рокот за
студирање од Виолета Арсова студент на втор циклус студии.
15. Одлука за усвојување на записник бр.. 2105-129/1 од 23.04.2014 год.
од комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД од 57 седница одржана на 1.05.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 56-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 23.04.2014 година.
Донесување Одлука за избор на м-р Оливер Цацков во звање асистент,
за научните области Историја на Македонија и Општа историја на новиот
век. (Конкурсот е објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ и „
Коха“ на 25.12.2013г година, Рефератот е објавен на 15.04.2014 год. во
Универзитетски билтен 122 )
1. Донесување Одлука за разрешување на проф. д-р Снежана Јованова
Митковска -Продекан на Факултетот за образовни науки.
2. Донесување Одлука за избор на Продекан на Факултетот за образовни
науки.
3. Донесување Одлука за формирање Комисија за спроведување на
тајно гласање за избор на член (замена) на Сенатот.
4. Донесување Одлука за потврдување на изборот на член (замена) на
Сенатот.
5. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
6. Донесување Одлука за верификација на Препорака за ангажираност
на наставници и соработници за зимски/летен семестар за учебната
2014-2015 година за 7 и 8 семестар на студиската програма Историја
со археологија наставна и применета насока при Филолошки
факултет, Универзитет “Гоце Делчев“ Штип.
7. Донесување Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство
на проф. д-р Снежана Јованова Митковска, проф. д-р Никола
Смилков и проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева, поради присуство и
реализација на активности на Филозофскиот факултет во Сплит, Хр
ватска.
8. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката за
формирање на Комисија за проверка на учебници од македонски
автори кои се користат на Педагошки факултет.
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9. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката за
определување на бројот на членовите на Наставно - научен совет
на Факултетот за образовни науки за летниот семестар ,учебната
2013/2014 год.
10. Донесување Одлука за формирање на Комисија за разгледување на
барање и молби на студентите од Факултетот за образовни науки.
11. Донесување Предлог - Одлука за ангажирање на Јосип Милат,
професор емеритус на Филозовскиот факултет во Сплит,Република
Хрватска како визитинг - професор на Факултетот за образовни
науки, учебната 2014/2015г.
12. Донесување Одлука за ангажирање на наставниот и соработничкиот
кадар на Факултетот за образовни науки за зимски/летен семестар
за учебната 2014/2015г. за прв циклус на студии.
13. Донесување Одлука по барање бр.0405-2/11 од 15.05.2014г за
одобрување на оправдано платено отсуство од доц.д-р Трајче Нацев.
14. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.210280/20 од 20.02.2014г. за одобрување на Барањето за признавање на
испити положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/8
од 10.02.2014год. на студентот Јакимова Радица.
15. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
В.д.деканот проф. д-р Соња Петровскапредложениот дневен ред го
дополни со уште две точка:
Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на
магистерскиот труд од кандидатот Александра Атанасовска под наслов:
„Наставникот – лидер во современото училиште“.
Донесување Одлука по барање бр. 2107-сл. од 16.05.2014 год. од
ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово.
ОДЛУКИ
1. Одлука за избор на м-р Оливер Цацков во звање асистент, за научните
области Историја на Македонија и Општа историја на новиот век.
2. Одлука за разрешување на проф. д-р Снежана Јованова Митковска
од Продекан на Факултетот за образовни науки.
3. Одлука за избор на доц. д-р Деспина Сивевска за Продекан на
Факултетот за образовни науки.
4. Одлука за формирање Комисија за спроведување на тајно гласање за
избор на член (замена) на Сенатот.
5. Одлука за потврдување на изборот на проф. д-р Снежана Јованова
Митковска за член (замена) на Сенатот.
6. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
7. Одлука за верификација на Препорака за ангажираност на наставници
и соработници за зимски/летен семестар за учебната 2014-2015 година
за 7 и 8 семестар на студиската програма Историја со археологија
наставна и применета насока при Филолошки факултет.
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8. Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство на проф. д-р
Снежана Јованова Митковска, проф. д-р Никола Смилков и проф.
д-р Емилија Петрова Ѓорѓева, поради присуство и реализација на
активности на Филозофскиот факултет во Сплит, Хрватска.
9. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на
Комисија за проверка на учебници од македонски автори кои се
користат на Педагошки факултет.
10. Одлука за измена и дополнување на одлуката за определување на
бројот на членовите на Наставно - научен совет на Факултетот за
образовни науки за летниот семестар ,учебната 2013/2014 год.
11. Одлука за формирање на Комисија за разгледување на барање и
молби на студентите од Факултетот за образовни науки.
12. Предлог - Одлука за ангажирање на Јосип Милат, професор емеритус
на Филозовскиот факултет во Сплит,Република Хрватска како
визитинг - професор на Факултетот за образовни науки, учебната
2014/2015г.
13. Одлука за ангажирање на наставниот и соработничкиот кадар на
Факултетот за образовни науки за зимски/летен семестар за учебната
2014/2015г. за прв циклус на студии.
14. Одлука за усвојување на барање бр.0405-2/11 од 15.05.2014г за
одобрување на оправдано платено отсуство од доц. д-р Трајче Нацев.
15. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.2102-80/20 од
20.02.2014г. за одобрување на Барањето за признавање на испити
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/8 од
10.02.2014год. на студентот Јакимова Радица.
16. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд
со наслов „Наставникот – лидер во современото училиште “ од
кандидатот Александра Атанасовска .
17. Одлука за усвојување на барањето бр. 2107-сл. од 16.05.2014 год. од
ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово.
ДНЕВЕН РЕД од 58 седница одржана на 04.06.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 57-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 16.05.2014 година.
1. Донесување Одлука за прифаќање на Рецензијата за учебникот
со наслов „Ликовен јазик“ од авторот проф. д-р Никола Смилков
(Универзитетски билтен 124 ,15.05.2014год.)
2. Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Кирил
Цацков по предметот (Методика на наставата по природа 1, на
студиската програма Одделенска настава – Штип, 2008/2009).
3. Донесување Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Марјан
Малцев по предметот (Физичко и здравствено образование со
методика 2, на студиската програма Одделенска настава – Струмица,
2010/2011год.)
4. Донесување Одлука за додавање на предметот Методика на
воспитна работа, на студиската програма предучилишно воспитување
2011/2012 год. во ангажманот на проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева.
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5. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
6. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на
специјалистички труд со наслов „Господ Исус Христос – Божествен
Учител и праведен Судија“ на кандидатот Гонца Запрова Анастасова.
7. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
специјалистичкиот труд на тема со наслов „Комуникации и
компетенции на наставникот по етика на религиите“ на кандидатот
Решат Билбил.
8. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/17 од 08.05.2014 год. од
Решат Билбил за поврат на уплатени средства во износ од 12.000,оо
ден. по основ на одлука за ослободување.
9. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
специјалистичкиот труд на тема со наслов „Организација на наставата
со посебен осврт на наставата – етика во религиите“ на кандидатот
Мухаметали Мурати.
10. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/16 од 08.05.2014 год. од
Мухаметали Мурати за поврат на уплатени средства во износ од
12.000,оо ден. по основ на одлука за ослободување.
11. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на
специјалистичкиот труд со наслов„ Улогите и компетенциите на
наставникот во инклузивното училиште“ на кандидатот Марија
Баток.
12. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за
оценка,определување на датум и формирање комисија за одбрана на
магистерскиот труд со наслов на тема „Наставникот и неговата улога
во современото училиште“ на кандидатот Весна Ничева.
13. Донесување Одлука по барање бр.1505-7/19 од 28.05.2014 год. за
признавање на педагошки стаж од студентот Елизабета Ангелова.
14. Донесување Одлука по барање бр.1505-7/20 од 28.05.2014 год. за
признавање на педагошки стаж од студентот Марија Вaсилева.
15. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
ОДЛУКИ
1. Одлука за прифаќање на Рецензијата за учебникот со наслов
„Ликовен јазик“ од авторот проф. д-р Никола Смилков.
2. Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Кирил Цацков по
предметот Методика на наставата по природа 1, на студиската
програма Одделенска настава – Штип, 2008/2009 год..
3. Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Марјан Малцев по
предметот Физичко и здравствено образование со методика 2, на
студиската програма Одделенска настава – Струмица, 2010/2011год.
4. Донесување Одлука за додавање на предметот Методика на
воспитна работа, на студиската програма предучилишно воспитување
2011/2012 год. во ангажманот на проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева.
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5. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
6. Одлука за прифаќање на пријава за тема на специјалистички труд со
наслов „Исус Христос – Божествен Учител и праведен Судија“ на
кандидатот Гонца Запрова Анастасова.
7. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистичкиот труд
на тема со наслов „Комуникации и компетенции на наставникот по
етика на религиите“ на кандидатот Решат Билбил.
8. Предлог – Одлука за прифаќање на барање бр.1502-68/17 од
08.05.2014 год. од Решат Билбил за поврат на уплатени средства во
износ од 12.000,оо ден. по основ на одлука за ослободување.
9. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистичкиот труд
на тема со наслов „Организација на наставата со посебен осврт на
наставата – етика во религиите“ на кандидатот Мухаметали Мурати.
10. Предлог- Одлука за прифаќање на барање бр.1502-68/16 од 08.05.2014
год. од Мухаметали Мурати за поврат на уплатени средства во износ
од 12.000,оо ден. по основ на одлука за ослободување.
11. Одлука за прифаќање на пријава за тема на специјалистичкиот труд
со наслов „Улогите и компетенциите на наставникот во инклузивното
училиште“ на кандидатот Марија Баток.
12. Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за
оценка,определување на датум и формирање комисија за одбрана на
магистерскиот труд со наслов на тема „Наставникот и неговата улога
во современото училиште“ на кандидатот Весна Ничева.
13. Одлука за усвојување на записник бр.2105-142/1 од 4.6.2014 год. од
комисија за наставни прашања и донесување одлуки по барања од
студенти.
ДНЕВЕН РЕД од 59. седница одржана на 20.6.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 58-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 4.6.2014 година.
1. Донесување Предлог - одлука за избор на д-р Никола Смилков во
звање редовен професор за наставно - научните области Вајање и
вајарски техники и Методика на ликовно воспитување (Конкурсот
е објавен на 1-2 февруари 2014 год. во дневниот весник „ Нова
Македонија“ и „Коха“) и (Рефератот е објавен во Универзитетски
гласник бр.125,јуни 2014 год.)
2. Донесување Одлука по Барање бр.0405-2/13 од 16.06.2014 год. за
платено отсуство од доц. д-р Трајче Стојанов.
3. Донесување Одлука за одобрување на вршење дејност во друга
високообразовна установа во Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски “Скопје на проф. д-р Владо Петровски.
4. Донесување Одлука за преземање на обврските од проф. д-р Ленче
Милошева по предметот Социјална психологија во 6-ти семестар
на студиските програми Предучилишно воспитување 2009/2010и
2010/2011год.
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5. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
6. Информација за ангажираност на проф. д-р Владо Петровски на
Медицински факултет при Универзитет„Гоце Делчев“ во Штип.
ОДЛУКИ
1. Предлог - Одлука за избор на д-р Никола Смилков во звање редовен
професор за наставно - научните области Вајање и вајарски техники
и Методика на ликовно воспитување
2. Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство на доц. д-р
Трајче Стојанов
3. Одлука за одобрување на вршење дејност во друга високообразовна
установа во Воена академија „Генерал Михаило Апостолски “ Скопје
на проф. д-р Владо Петровски.
4. Одлука за преземање на обврските од проф. д-р Ленче Милошева по
предметот Социјална психологија во 6-ти семестар на студиските
програми Предучилишно воспитување 2009/2010 и 2010/2011год.
5. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
6. 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 2014/2015 год.
ДНЕВЕН РЕД од 60. седница одржана 8.7.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 59-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 20.6.2014 година.
1. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар за зимски
и летен семестар за учебната 2014/2015 година на втор циклус
универзитетски (академски) и специјалистички студии на Факултетот
за образовни науки.
2. Донесување одлука за формирање на конкурсна комисија
за запишување на кандидати на втор циклус универзитетски
(академски) и специјалистички студии за учебната 2014/2015 година
на Факултетот за образовни науки.
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за разгледување на
документи по конкурси за извор во звање.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски
труд со наслов „Анализа на учебниците по англиски и француски јазик
како странски јазици во светлина на теми од еколошко образование и
воспитание“ на кандидатот Трајанка Апостолова.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд со наслов „Ставовите на наставниците, стручните
соработници и родителите спрема вклучувањето на децата со посебни
образовни потреби во редовниот образовен систем“ на кандидатот
Маја Лонгурова – Колева.
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6. Донесување Одлука по барање бр. 1502-68/19 од 18.6.2014 год.
од Сања Спасевска, студент на втор циклус студии за враќање на
погрешно уплатени средства во износ од на 1400,оо ден.
7. Донесување Одлука за ангажирање на д-р Марина Ончевска како
стручњак од практиката на Факултетот за образовни науки ( Музеј
на град Скопје)
8. Донесување Одлука за ангажирање на м-р Славица Бабамова
како стручњак од практиката на Факултетот за образовни науки
(Археолошки музеј на Македонија).
9. Донесување Одлука за ангажирање на д-р Драган Веселинов како
стручњак од практиката на Факултетот за образовни науки ( Центар
за управување со кризи ).
10. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
11. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
ОДЛУКИ
1. Одлука за ангажираност на наставниот кадар за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на втор циклус универзитетски
(академски) и специјалистички студии на Факултетот за образовни
науки.
2. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување
на кандидати на втор циклус универзитетски (академски) и
специјалистички студии за учебната 2014/2015 година на Факултетот
за образовни науки.
3. Одлука за формирање на комисија за разгледување на документи по
конкурси за извор во звање.
4. Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски труд со
наслов „Анализа на учебниците по англиски и француски јазик како
странски јазици во светлина на теми од еколошко образование и
воспитание“ на кандидатот Трајанка Апостолова.
5. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
со наслов „ Ставовите на наставниците, стручните соработници и
родителите спрема вклучувањето на децата со посебни образовни
потреби во редовниот образовен систем“ на кандидатот Маја
Лонгурова – Колева.
6. Предлог- мислење по барање бр. 1502-68/19 од 18.06.2014 год.
од Сања Спасевска, студент на втор циклус студии за враќање на
погрешно уплатени средства во износ од на 1400,оо ден.
7. Одлука за ангажирање на д-р Марина Ончевска како стручњак од
практиката на Факултетот за образовни науки
8. Одлука за ангажирање на м-р Славица Бабамова како стручњак од
практиката на Факултетот за образовни науки
9. Одлука за ангажирање на д-р Драган Веселинов како стручњак од
практиката на Факултетот за образовни науки
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10. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
11. Одлука за усвојување на записник бр.2105-180/1 од 8.7.2014 од
комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД од 61. седница одржана на 9.9.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 60-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 8.7.2014 година.
1. Донесување Одлука за отпочнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на декан на Факултет за образовни
науки на Универзитетот „Гоце Делчев“во Штип.
2. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија, определување на комисија и датум за одбрана на
магистерскиот труд на кандидатот Маја Лонгурова Колева со наслов
„ Ставовите на наставниците, стручните соработници и родителите
спрема вклучувањето на децата со посебни образовни потреби во
редовниот образовен систем“.
3. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија, определување на комисија и датум за одбрана на
специјалистички труд на кандидатот Решат Билбил со наслов
„Комуникации и компетенции на наставникот по етика на религиите”.
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија, определување на комисија и датум за одбрана на
специјалистички труд на кандидатот Мухаметали Мурати со наслов
„Организација на наставата со посебен осврт на наставата – етика во
религиите”.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски
труд со наслов „ Компаративна анализа на наставните планови
и програми за основно образование (одделенска настава) во Р.
Македонија и Р. Србија од кандидатот Јована Ступариќ.
6. Донесување Одлука за учество на наставници во реализација на
проектни активности во рамки на проектот: „Универзитетски
курикулум за интеркултурна работа со млади“ (Носител на
проектот: Center for Balkan Cooperation LOJA, Educational
Department )
7. Донесување Одлука за избор на редакциски тела на годишниот
зборникот на трудови на единицата
8. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на
наставниот и соработничкиот кадар за зимски/летен семестар за
учебната 2014-2015 год. (во делот на студиската програма Историја
и археологија).
9. Донесување Одлука за усвојување на Програма за одбележување на
јубилејни годишнини на значајни настани и личности за 2015 год.
10. Донесување Одлука за покренување на иницијатива за отпочнување
на постапка за изработка на Елаборат за акредитација на студиската
програма Историја со археологија на втор циклус студии.
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11. Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно - научен совет на Факултетот за образовни науки за зимски
семестар, учебната 2014/2015 год.
12. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
13. Донесување Одлука за утврдување на листа на предмети кои
ќе се признаваат за студентите кои ќе ги продолжат студиите
согласно Одлуката за продолжување на студиите на дипломираните
студенти по студиска програма – Предучилишно воспитување
(2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) со стекнати 180 КП
според ЕКТС на студиската програма - Предучилишно воспитување
од 2012/2013 - 240 КП според ЕКТС.
14. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/45 од 22.08.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање на Фани Ристова, студент на
втор циклус на студии.
15. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/60 од 29.08.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање на Тина Таскова, студент на
втор циклус на студии.
16. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/51 од 27.08.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање на Наташа Котева, студент на
втор циклус на студии.
17. Донесување Одлука по барање бр.1502-82/36 од 11.08.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање на Милена Јакимова
студентот на втор циклус на студии.
18. Донесување Одлука по барање бр.1502-68/23 од 20.08.2014 год.од
студентот Милена Јакимова за ослободување од плаќање на казна за
продолжување на рокот за студирање.
19. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
В.д. проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го дополни
со уште една точка
Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски
труд со 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
“ од кандидатот Трајанка Апостолова
ОДЛУКИ
1. Одлука за отпочнување на постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за избор на декан на Факултет за образовни науки на
Универзитетот „Гоце Делчев“во Штип.
2. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија,
определување на комисија и датум за одбрана на магистерскиот
труд на кандидатот Маја Лонгурова Колева со наслов „Ставовите
на наставниците, стручните соработници и родителите спрема
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3.

4.

5.

6.

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

13.
14.
15.
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вклучувањето на децата со посебни образовни потреби во редовниот
образовен систем“.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија,
определување на комисија и датум за одбрана на специјалистички
труд на кандидатот Решат Билбил со наслов „Комуникации и
компетенции на наставникот по етика на религиите”.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија,
определување на комисија и датум за одбрана на специјалистички
труд на кандидатот Мухаметали Мурати со наслов „ Организација на
наставата со посебен осврт на наставата – етика во религиите”.
Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски труд со
наслов „ Компаративна анализа на наставните планови и програми
за основно образование (одделенска настава) во Р. Македонија и Р.
Србија од кандидатот Јована Ступариќ.
Одлука за учество на наставници во реализација на проектни
активности во рамки на проектот: „Универзитетски курикулум за
интеркултурна работа со млади“ (Носител на проектот: Center for
Balkan Cooperation LOJA, Educational Department )
Одлука за избор на редакциски тела на годишниот зборникот на
трудови на единицата
Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот и
соработничкиот кадар за зимски/летен семестар за учебната 20142015 год. (во делот на студиската програма Историја и археологија).
Одлука за усвојување на Програма за одбележување на јубилејни
годишнини на значајни настани и личности за 2015 год.
Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно научен совет на Факултетот за образовни науки за зимски семестар,
учебната 2014/2015 год.
Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
Одлука за утврдување на листа на предмети кои ќе се признаваат
за студентите кои ќе ги продолжат студиите согласно Одлуката за
продолжување на студиите на дипломираните студенти по студиска
програма – Предучилишно воспитување (2008/2009,2009/2010,
2010/2011, 2011/2012) со стекнати 180 КП според ЕКТС на студиската
програма - Предучилишно воспитување од 2012/2013 - 240 КП според
ЕКТС.
Одлука за усвојување на барање бр.1502-82/45 од 22.08.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање на Фани Ристова, студент на
втор циклус на студии.
Одлука за усвојување на барање бр.1502-82/60 од 29.08.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање на Тина Таскова, студент на
втор циклус на студии.
Одлука за усвојување на барањето бр.1502-82/51 од 27.08.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање на Наташа Котева, студент
на втор циклус на студии.
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16. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/36 од 11.8.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање на Милена Јакимова
студентот на втор циклус на студии.
17. Предлог – мислење со кое за Барањето бр.0405-68/23 од 20.8.2014
година на Милена Јакимовска, индекс бр. 21472, студентот на втор
циклус на студии на студиската програма Дидактика, за ослободување
од надоместок во висина од 12.000.оо, за продолжување на рокот за
студирање за учебната 2013/2014 год. комисијата да заземе став.
18. Одлука за усвојување на записник бр. бр. 2105-245/11 од 09.09.2014
од комисија за наставни прашања
19. Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски труд со
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“ од кандидатот Трајанка Апостолова
1.
2.
3.
4.

5.

ДНЕВЕН РЕД од 62. седница одржана на 12.9.2014 год.
Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Бисера Срцева
Донесување Одлука за организирање на научно - стручна трибина
под наслов „Компетенциите и професионалниот развој на учителот
во 21 век“.
Правилник за условите, постапката и правилата на студирање на
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко - психолошка и методска подготовка на Факултетот за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев “ – Штип.
Одлука за усвојување на Правилник за условите, постапката и
правилата на студирање на програмата за стручно и професионално
усовршување за стекнување на педагошко - психолошка и методска
подготовка на Факултетот за образовни науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.

ОДЛУКИ
1. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2013/2014 год.
2. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Бисера Срцева.
3. Одлука за организирање на научно - стручна трибина под наслов
„Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“.
4. Одлука за усвојување на Правилник за условите, постапката и
правилата на студирање на програмата за стручно и професионално
усовршување за стекнување на педагошко - психолошка и методска
подготовка на Факултетот за образовни науки при Универзитетот
„Гоце Делчев “ – Штип.
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Успех
6

7

8

9

10

5. Техничка опременост (го пополнува
лабораторијата/катедра и економот)
- предавални или амфитеатри на Факултетот.
Р.
бр.

890

раководителот

на

Име предавална/амфитеатар
Опрема

1.

Персонални компјутери

2.
3.
4.
5.

Персонални компјутери
Персонални компјутери
Преносни компјутери
Преносни компјутери
Преносни компјутери
Печатачи
Принтери/фотокопир
LCD проектори преносни
LCD проектори монтирани
Фотокопер апарат
IP телефони
Клима уреди
Клима уреди
Интернет киосци
Телевизори
Телевизори
Панел
Скенери
Скенер

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Процент на
неположени

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:
Оддел/катедра:
Модул/насока:

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус на
студии и референтот за втор и трет циклус на студии)
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по одделни
предмети

Тип
FujitsuSiemens
Haier
Siemens
HP
Delta
Lenol
Xerox 3428
Xerox 4150
Optoma
Acer
Xerox
Cisko
Kmc 8506 17
simens
Panasonik
Снап
Xerox

Намена

Количина

Кабинети

18

кабинети
предавални
кабнети
кабинети
кабинети

4
134
3
5
1
1
2
4
5
2
26
1
централна
2
1
4
1
1
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6.
1.
2.
3.
4.

Просторни услови (го пополнува економот)
Реновирање, адаптација и санација на просториите
Греењето и ладењето е релативно добро.
Водоводот, одводот и струјата се во добра состојба.
Санитарните чворови се во многу добра состојба.
Објектот е комплетно внатрешно обелен.

7. Издавачка дејност (зборници, книги) (го пополнува техничкиот
секретар)
8. Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот;
9. Објавени зборници, книги...
10. (се наведува прво насловот, па потоа авторот/авторите).
Издавачка дејност
1. Учебно помагало - скрипта „Педагогија на слободно време“, за
студентите на прв циклус на ФОН, УГД Штип – во електронска
верзија (рецензија во билтен бр.103, јуни 2013) од доц. д-р Деспина
Сивевска.
2. Учебно помагало - практикум „Педагогија на слободно време“, за
студентите на прв циклус на ФОН, УГД Штип – во електронска
верзија (рецензија во билтен бр.103, јуни 2013) доц. д-р Деспина
Сивевска.
3. Книга – „Штип 1900-1912“ година, пом.асс м-р Оливер Цацков,(2014).,
Штип: Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“.
4. Универзитетски учебник, „Ликовен јазик“, Смилков,Н., (2014).,
Штип: Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“.
5. Универзитетски учебник, „Табу, време на страх и страдание,
Репресиите срещу македонците в България по времето на комунизма
(1944 – 1989)“ зборник спомени, документи и материјали, доц. д-р
Стојко Стојков, Штип: Факултет за образовни науки, Универзитет
„Гоце Делчев“.
3. Научноистражувачка работа (проекти) (го пополнуваат
носителите на проектите)
Домашни/меѓународни проекти:
1. Никола Смилков, ТОI TOI (2013-2015) – Erasmus+.
2. Трајче Нацев, раководител, Пајонски утврдувања и населби во
долината на река Брегалница, реон Малешево.
3. Трајче Нацев, раководител, неолитизација и неолитски култури во
Кочанско.
4. Трајче Нацев, Прекуграничен проект помегу општините Карбинци
од Р.Македонија и Општина Струмјани Р.Бугарија, Културното
наследство на Општина Карбинци.
5. Трајче Нацев, кординатор, Прекуграничен проект помеѓу општините
Благоевград Р.Бугарија и Штип Р.Мкаедонија, Културното
наследство на Општина Штип и Благоевград.

891

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

6. Трајче Нацев, кординатор, Прекуграничен проект помеѓу општините
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opinions for its realization in dependence on certain characteristics, 9th FIEP
European Congress, Physical Education and Sport – Competences for Life,
7th International Scientific Conference”Sport, Stress and Adaptation”, 9 – 12
October, 2014, National Sport Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria. Book
of abstracts Sport& Science Extra Issue, 2014, pg. 59
Janevik – Ivanovska, E., Sterjova, M., Popeska, B (2014) Performance –
enhancing drugs:new reality in sport and a real show ground for pharmacist.
9th FIEP European Congress, Physical Education and Sport – Competences for
Life, 7th International Scientific Conference”Sport, Stress and Adaptation”, 9
– 12 October, 2014, National Sport Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria.
Book of abstracts Sport& Science Extra Issue, 2014, pg. 27
Jovanova – Mitkovska, S., Popeska, B (2014) Multiculturalism and
interculturalism in education. 9th International Balcan Education and Science
Congress, 16 – 18 October, 2014 in Trakya University, Faculty of Education,
Edirne –Turkey. Book of abstracts, pg 250
Popeska, B (2014) Compatibility between determined motor ability of
seven years old children and realization of physical education curriculum for
second grade in Republic of Macedonia, 9th International Balcan Education
and Science Congress, 16 – 18 October, 2014 in Trakya University, Faculty of
Education, Edirne –Turkey, Book of abstracts, pg 242.
Соња Петровска, (2014) Моќта и дострелот на родителското
воспитание, Современото воспитание и образование – состојби,
предизвици и перспективи, Зборник на трудови (30-37), Штип, НУ-УБ
„Гоце Делчев.
Stavreva Veselinovska, Snezana and Petrovska, Sonja (2013), Interactive
learning in programmed teaching of the subject “Based of nature science”
at Faculty of educational science– R. Macedonia. Proceedings of the Fifth
International Scientific Conference – FMNS 2013, 4. pp. 157-165. ISSN 13140272
Petrovska Sonja and Bocvarova Jadranka (2013), Media in preschool age
of child’s life., Педагогика - Научно теоретично и методическо списание,
85 (6). pp. 877-889. ISSN 1314-8540
Petrovska Sonja, Sivevska, Despina, Cackov, Oliver (2013), Role of the
Game in the Development of Preschool Child. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 92. pp. 880-884. ISSN 1877-0428
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23. Aleksovski Stevan, Bakreski Oliver,Avramovska BIljana (2014),Collective
security – the role of international organizations - implications in
international security order, MEDITERANEAN JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES voL.5
5. Нови избори на наставнички и соработнички кадар (го пополнува
секретарот)
11. Избор/реизбор во звања на наставничкиот и соработничкиот кадар
Р.
бр
1.

Име и презиме

Звање

Д-р Стојко Стојков

Доцент

2.

Д-р Владо Петровски

Редовен
професор

3.

Д-р Снежана
Мирасчиева

Редовен
професор

4.

Д-р Деспина Сивевеска

Доцент

5.

М-р Оливер Цацков

Асистент

6.

Д-р Никола Смилков

Редовен
професор

6.
12.
13.
14.

Избор/
реизбор
Средновековна историја Избор
Социологија на
образованието и
Избор
Социологија на религија
Област

Педагогија и Дидактика
Педагогија и
Образование на
наставници
Историја на Македонија
и Општа историја на
новиот век
Вајање и вајарски
техники и Методика на
ликовно воспитување

Избор
Избор

Избор

Избор

Други активности (го пополнува техничкиот секретар)
Учество на когреси, семинари..., на вработените на факултетот.
Водење на книга за посета на странци на единицата.
Патување на вработени во странство.

Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси,
симпозиуми.
Во текот на 2013/2014 година вработените на ФОН учествуваа
на 6 домашни конференции, 7 конференции во странство, 3 домашни
симпозиуми, 2 симпозиума во странство, 3 домашни работилници
организирани во Тетово, Скопје и Велес, 2 научно-стручни собири во
странство и дома, 4 домашни научно-стручни трибинии 1 форум.
1. Даниела Коцева, Снежана Мирасчиева, Владо Петровски, (2014),
Меѓународна научна конференција на Филозофскиот Факултет
при Државниот Универзитет во Тетово, на тема: Социо-културни
проблеми и современи предизвици, 18-19.10.2013.
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2. Даниела Коцева, Владо Петровски, Снежана Мирасчиева, (2014),
Научно-стручна трибина „Наставникот-некогаш, денес, утре“
Факултет за образовни науки, Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип.
3. Владо Петровски, Даниела Коцева, (2014), Научном скуп Савремене
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским
(педагошким) факултетима, Универзитет у Нишу: Учитељски
факултет у Врању.
4. Даниела Коцева, Владо Петровски (2014), Научно-стручна
конференција „Современото воспитание и образование – состојби,
предизвици и перспективи“, Општина Штип, Факултет за образовни
науки Штип, 14.5.2014.
5. Даниела Коцева, Владо Петровски (2014), Прва Меѓународна научна
конференција: Општествената промена во глобалниот свет,
Центар за правно-политички истражувања при Правниот Факултет
на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, 11-13.09.2014.
6. Snezana Mirascieva, Daniela Koceva (2014), 9-th International Balkan
education and Science Congress: Trakya University, Turkey, cooperating
with Ss. Cyril and Methodius, Makedonya, Trakia University, Bulgaria,
and University of Zagreb, Edirne/Turkey, 16-18 Oktober 2014.
7. Владо Петровски, Даниела Коцева (2014), Научно-стручна трибина:
Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век,
ФОН, 3.10.2014.
8. Нацев Т. – Веселинов Д.,(2014), Трансформација на доцноантичките
во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен, Денови на
Јустинијан, Скопје.
9. Нацев Т. – Веселинов Д.,(2014), Прв научен симпозиум, Улогата на
штипско Ново Село во македонската историја, Штип 2014.
10. Нацев Т., - Стојанов Д.,(2014), Осми меѓународни цар-шишманови
денови, Самоков, 2014.
11. Никола Смилков(2013) - Интернационален симпозиум на модерна
уметност, Малниц Австрија.
12. Деспина Сивевска, (2014),Стручно научен собир „Васпитач у 21
веку“ Висока школа за васпитаче струковних студија, 28 – 29. март
2014, Сокобања.
13. Деспина Сивевска, (2014), LUMEN 2013 International Conference,
Iasi, Romania, 10-12 April 2014.
14. Деспина Сивевска,(2014) Научно-стручна конференција со
меѓународен карактер на тема „Современото воспитание и
образование - состојби, предизвици и перспективи“, 14 мај 2014,
Штип.
15. Деспина Сивевска, (2014),9th International Balkans Education and
Science Conference, Trakya University, Edirne, Turkey on 16-18 October
2014.
16. Деспина Сивевска, (2014), Международна научна конференция, на
тема: Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта,
Софийският университет, Софија, 7-8.ноември 2014
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17. Соња Петровска, (2014) Спроведување на промените за меѓуетничко
интегрирано образование во одделните наставни предмети и
можности за хармонизација на содржините и методите, Форум
за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките
факултети во Македонија, 28 јануари 2014 - Скопје, Проект за
меѓуетничка интеграција во образованието, УСАИД и МГЦО
18. Sonja Petrovska, (2013), Меѓународната научна конференција:
Sоцио-културни проблеми и современи предизвици, Fилозофскиот
Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 18-19 октомври 2013.
19. Ана Станковска, Соња Петровска, (2013), Прва меѓународна научна
конференција: Влијанието на научно – технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието и
безбедноста во Република Македонија,Зборник на трудови 20-21
декември, 2013, Скопје, Евробалкан.
20. Sonja Petrovska, (2014), 9th International Balkan Education and Science
Conference, 16-18 October 2014, Trakya University, Edirne, Turkey.
21. Sonja Petrovska, Jadranka Bocvarova, (2013), 8th International Balkan
Education and Science Conference “Innovations, Challenges and
Tendencies in Post Modern Education”, 12-13 Septeber 2013, The
Faculty of Education - Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria,
22. Соња Петровска, (2013), Учество во работилница за воведување
на концептот на меѓуетничка интеграција во образованието на
факултетите за образование на наставници, Проект за меѓуетничка
интеграција УСАИД, Велес, 25-26, октомври, 2013
23. Билјана Попеска, октомври 2013 - Прва меѓународна конференција
„Социо – културните проблеми и современи предизвици“, 18 –
19.10.2013, Тетово, Државен универзитет во Тетово, Филозофски
факултет
24. Билјана Попеска, Ноември 2013 - 5th International Scientific Conference
“Modern Trends of Physical Education and Sport”, Department of
Sport, Sofia University “St. Kliment Ohridski” -Sofia, Bulgaria, 8 and 9
November, 2013.
25. Билјана Попеска. Ноември 2013 - Югозападен Университет “Неофит
Рилски” Факултет По Педагогика, Катедра „Педагогика, 22
ноември, Благоевград, Р. Бугарија.
26. Билјана Попеска, декември 2013 - Научни скуп „Савремене
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на
учитењским (педагошким) факултетима“, 06.12.2013 Врање,
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању.
27. Билјана Попеска, декември 2013 - International Scientific Conference
“Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with
Children, Youth and Adults”, 11 – 12.12.2013 Belgrade, Republic of
Serbia, University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education.
28. Билјана Попеска, март 2014, X Симпозијум са међународним учешћем
„ВАСПИТАЧУ 21. ВЕКУ“, Висока школа за васпитаче струковних
студија у Алексинцу
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29. Билјана Попеска, мај, 2014 – Научно - стручна конференција со
меѓународен карактер „Современото воспитание и образование:
состојби, предизвици и перспективи“, 14 мај, Штип, Р.Македонија
30. Билјана Попеска, мај 2014 – 1st International Scientific Conference
Research in Physical Education, Sport and Health, Faculty of Physical
Education, Sport and Health, Skopje, 30 – 31 May, Ohrid, Republic of
Macedonia.
31. Билјана Попеска, септември 2014 – 18 ти Симпозиум за спорт и
физичко образование на младите, Федерaција на спортските педагози
на Република Македонија
32. Билјана Попеска, октомври 2014 - Научно – стручна трибина
„Kомпетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век “во
организација на Факултет за Образовни науки, УГД, 03 Октомври,
Штип, Р. Македонија
33. Билјана Попеска, октомври 2014 – 9th FIEP European Congress,
Physical Education and Sport – Competences for Life, 7th International
Scientific Conference”Sport, Stress and Adaptation”, 9 – 12 October,
2014, National Sport Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria.
34. Билјана Попеска Октомври, 2014 – 9th International Balcan Education
and Science Congress, 16 – 18 October, 2014 in Trakya University,
Faculty of Education, Edirne –Turkey.
35. Билјана Попеска, Учество во работилници во организација на ОБСЕ
за подготовка на„The Guidelines for Conducting Practicum Assignments
for Students – Future Teachers, Educators and Pedagogues“, од мај 2014
година, Попова Шапка, Тетово.
36. Билјана Попеска,Учество во работилница во организација на
Федерација за Рекреативен спорт на Македонија „HI – LOW aerobic
forever (back to basics)“и “Power of kick”, одржана на 05 октомври ,
2014 година, Скопје.
37. Билјана Попеска, Учество на трибина на тема по повод
одбележувањето на светскиот ден на учителот 5 октомври, на тема:
КОМПЕТЕНЦИИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА
УЧИТЕЛОТ ВО 21 ВЕК, на 03.10.2013 година (петок) во организација
на Факултет за Образовни науки, УГД, Штип..
38. Оливер Цацков, Воведничар на трибината „Македонија во Средниот
век“ организирана од Институтот за историја и Археологија при
ФОН, асс.
39. Оливер Цацков,Учество на научната трибина „Компетенции
и професионалниот развој на учителот во 21 век“ со трудотНаставникот и предизвиците на новото време организирана од ФОН
при УГД., асс.
40. Оливер Цацков, Учество на VIII-те Цар Шишманови денови одржани
во Самоков Р.Бугарија со темата “ Што учениците треба да научат
од историјата“.
41. Оливер Цацков,Учество на научниот собир „Улогата на Штипско
Ново Село во македонската историја“ организирано од Штипско
научно здружение со темата „Ново Село како сликарска инспирација“.
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42. Стојко Стојков,Учество во научни собири- Битолската плоча –
дилеми и интерпретации, Научен собир „Самуиловата држава во
историската, воено-политичката, духовната и културната традиција
на Македонија“, Струмица 24 – 26 октомври 2014 г.- Царство,
етничности, наследства и интерпретации, Научен собир „Илјада
години од битката на Беласица и смртта на цар Самоил”, МАНУ, 6
ноември 2014 г.
43. Стојко Стојков,Настап на трибини- Македонците во соседните
земји, организатор Правен факултет при УГД, 29 мај 2014 г.Етничност и идентиет низ историјата, циклус предавања со учесници
од различни научни институции, организатор Институ за историја
и археологија ФОН УГД Штип, - ноември и декември 2014 г.5.
ПромоцијаСпоред програмата усвоена од Институтот за историја и
археологија во ноември или декември се предвидува да се спорведе
промоција на мојата книга Табу.
44. Nikolovska, V. (2014) Interdisciplinarnosta vo naukata i lingvistikata,
Fourth International Scientific Conference «The Science and the Social
Development»: proceedings, Skopje: Evropski univerzitet.
45. Учество на научно-стручната трибина „Компетенциите и
професионалниот развој на учителот во 21 век“, организирана од
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, на 3. 10 2014.

–
–
–

–
–
–
–
–
–

Други активности
Организирани предавањана:
Проф.д-р Рајко Братож од Словенија, Инцидентот во Емона и
првиот сдудиор меѓу Констатнин и Лициниј.
Проф. м-р Драго Обрадовиќ од Хрватска, Кумран –
најсензационалното откритие на сите времиња.
Проф.д-р Катсуми Тамура од Јапонија, Современ музејски
менаџмент – јапонски искуства.
Групни изложби - проф. д-р Никола Смилков
2013 – ДЛУМ, Годишна изложба -2013, Музеј на Град Скопје,
февруари 2014.
2013–Меѓународна изложба по повод 20-годишнина од постоење на
Учителскиот факултет во Врање, Универзитет во Ниш.
2013– IV Međunarodna izložba „Umetnost u minijaturi“– Majdanpek –
Srbija 2013.
2013- 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst, Malnitz
Austria.
2013 – 46 –та Изложба на ДЛУШ – Штип.
2014- 2.Mеѓународна балканска изложба II. International contemporary
Balkan exhibition, Културно-информативен центар, Скопје Р.
Македонија.
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–
–

Самостојни изложби
2013- Центар за култура „Марко Цепенков” - Прилеп, Македонија.
Монументални скулптури
2013- 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst, Malnitz
Austriahttp://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8361

Доц. д-р Билјана Попеска
Координатор и организатор на Универзитетски спортски
лиги и Финална спортска манифестација за патрониот празник на
Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип (Спортска сала Јордан Мијалков),
10.4.2014 .
Учесник како предавач на летниот камп „Ја сакам Македонија“ во
организација на Министерство за Надворешни работи на Р. Македонија,
10 – 17.8. 2014, Охрид. доц. д-р Билјана Попеска.
Координатор и одговорно лице на екипа на студенти од Универзитет
„Гоце Делчев“ –Штип на 7. Меѓународен студентски турнир во одбојка
на плажа во Лозанец, Р. Бугарија, 3-8.9.2014 година. доц. д-р Билјана
Попеска.
Проф. д-р Виолета Николовска
Толковен речник на македонскиот јазик, том VI, Скопје: Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“ , 2014.
Рецензент на книгата „Критика на современата македонска поезија“,
прв избор, Скопје: Детска радост, 2014, од Виолета Мартиновска.
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ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Вовед
Факултетот за музичка уметност е основан со Закон за основање на
државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во („Сл. весник на
РМ“, број 40 од 30. 3. 2007 година, како високообразовна јавна установа
во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Седиштето на
Факултетот за музичка уметност е во Штип, на улица „Цветан Димов“
бб во Штип.
Со Законот за дополнување на Законот за основање на државниот
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Сл. весник на РМ“, бр. 70/2014)
извршена е промена на називот на Факултетот за музичка уметност во
Музичка академија и заведена е во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 48.
На Музичката академија како наставно - научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат
универзитетски (академски) студии од I (прв) и II (втор) циклус на студии,
а во претстојниот период се вршат и подготовки за започнување 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 Академијата 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 2013/2014 година на I (прв) циклус
на студии беа запишани вкупно 68 студенти.
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција декан на Музичката
академија ја врши проф. д-р Илчо Јованов, во звање вонреден професор
од наставно-научните области: теорија на музиката и музичка педагогија.
Функцијата декан на Факултетот за музичка уметност проф. д-р Илчо
Јованов ја извршува во втор мандатен период од четири години, сметано
од 2011/2012 година.
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Структура
Ред.
Презиме и име
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.
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Проф. м-р Борис Трајанов
Проф. д-р Милица Шкариќ
Проф. д-р Илчо Јованов
Проф. д-р Стефанија
Лешкова - Зеленковска
Проф. д-р Татјана Џорлева
Проф. м-р Марјан Јанкоски
Проф. м-р Валентина
Велковска - Трајановска
Проф. д-р Владимир
Лазаревски
Проф. д-р Емилија
Потевска
Проф. м-р Александар
Секуловски
Проф. м-р Георги Мицанов
Проф. м-р Антонијо
Китановски
Проф. м-р Гоце
Гавриловски
Доц. м-р Златка Митева
Доц. м-р Владимир
Јаневски
Доц. м-р Сашо Поповски
Доц. м-р Горанчо Ангелов
Доц. м-р Ангеле
Михајловски
Доц. м-р Христо
Стојановски
Доц. м-р Јана Јакимовска
М-р Ленче Насев
Д-р Невенка Трајкова корепетитор
М-р Наташа Требојевиќ корепетитор
Ванчо Павлов секретар

ред. проф.
ред. проф.
вон. проф.

Во
редовен
работен
однос
да
да
да

вон. проф.

да

вон. проф.
вон. проф.

да
да

вон. проф.

да

вон. проф.

да

вон. проф.

да

вон. проф.

да

вон. проф.

да

вон. проф.

да

вон. проф.

да

доцент

да

доцент

да

доцент
доц ент

да
да

доцент

да

доцент

да

доцент
асистент

да
да

Звање

да
да
да

Со договор за
ангажирање
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Лидија Јордановa тех. секретар
Видан Лазаров реф. за студентски
прашања
Пане Петров -економ.
Вера Фенева - одржувач на
хигиената
Јасминка Накова одржувач на хигиената
Проф. м-р Васил Ристов
Доц. д-р Соња Здравкова Џепаровска
Проф. д-р Родна Величковска
Проф. д-р Зоранчо Малинов
Доц. д-р Бранко Павловски
Доц. м-р Владимир Крстев
Доц. м-р Благица Поп Томова
Доц. м-р Ванче
Хараламповски
Доц. м-р Паскал Краповски
М-р Ивана Јанков
М-р Анита Накова
Васил Хаџиманов
Васил Докузов
Елена Трајчева
Сашко Атанасов
Марјан Андоновски
Милорад Ангелов
Томе Шопов
Михајло Штерјев

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

Во извештајниот период беа ангажирани и лица од други универзитети
и институти, потоа лица избрани во насловни звања и лица за изведување
на дел од наставата како стручњаци од праксата и уметници наведени од
реден број 30 до 48.
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3. Катедри
3.1. Катедри во состав на Академијата
Академијата за вршење на својата дејност е организирана од наставно
- научни уметнички организациони единици.
Наставно - научни уметнички организациони единици на Академијата
се: катедри и оддели. Заради неопходно поврзување на научните области,
насочување и усогласување на наставно - образовната и со неа поврзаната
научноистражувачка дејност на катедрите, како и заради развивање
на научните дисциплини и струки од тие области на Академијата се
формираат оддели.
На Академијата се предвидени следните оддели со катедри, и тоа:
1. Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија;
2. Оддел за џез студии и
3. Вокално инструментален оддел.
Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија е поврзан со
следните катедри, и тоа:
1. Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија и
2. Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни
инструменти.
Одделот за џез студии е поврзан со следните катедри, и тоа:
1. Катедра за инструментален џез и
2. Катедра за џез композиција.
тоа:
1.
2.
3.
4.

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.

3.2. Активности на катедрите
Во извештајниот период катедрите на Академијата својата активност
ја остваруваа во наставно-образовната дејност, прашања при изведување
на студиските програми на I (прв) и на II (втор) циклус на студии,
предлагање на теми и ментори за дипломски и магистерски трудови,
предлагање на учебници, учебни помагала и стручна литература, предлози
за распишување на конкурси за избор и повторен избор на наставници и
соработници, предлагање на рецензиони комисии за избор на наставници
и соработници и други прашања поврзани со надлежноста на катедрите.
3.3. Раководители на катедрите на Академијата
Раководител на формираните катедрите за:
– Теорија на музиката и музичка педагогија и Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти е доц. м-р Гоце
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–
–
–

Гавриловски, наставник;
Инструментален џез и Џез композиција е проф. м-р Антонијо
Китановски, наставник;
Пијано е проф. д-р Татјана Џорлева, наставник и на
Дувачки инструменти е доц. м-р Златка Митева, наставник.

Извештај од одржаните седници на Наставно-научнииот
уметнички совет на Факултетот
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 5.11.2013
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од 17. 9.
2013 година.
1. Информација во врска со доставувањето на податоците за
изготвување на извештајот за работа на деканот на Факултетот за
музичка уметност за 2012/2013 година;
2. Информација во врска со постапката по конкурсот од 30. 4. 2013
година за избор на наставник во насловно звање насловен доцент по
наставно-научните области: видови инструменти – пијано и методика
на настава по пијано.
3. Донесување на Одлука за формирање на редакциски тела за издавање
на Годишен зборник на трудови на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
4. Донесување на Одлука за додавање на предметот Импровизација 1 на
проф. м-р Ѓеорги Мицанов.
5. Донесување на Одлука по пријавата за дипломски труд/дипломски
концерт на студентот Зоран Павлов.
Одлуки донесени на седницата
1. Постапката по распишаниот конкурс од 30. 4. 2013 година за избор
на еден наставник во насловно звање - насловен доцент по наставнонаучните области: видови инструменти – пијано и методика на настава
по пијано на кој се имаат пријавено кандидатите: м-р НЕВЕНКА
ТРАЈКОВА, м-р КАЛИНА МРМЕВСКА, м-р ЕМИЛ РИБАРСКИ
и м-р АНИТА НАКОВА во максималниот рок од 6 (шест) месеци не
е завршена и како таква не може да продолжи поради што следува
истата да се запре.
2. За формирање на редакциски тела за издавање на Годишен зборник
на трудови на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
3. Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе
едногласна Одлука на студиската програма 2009/2010 година во
VIII (осми) семестар, на насоката: Теорија на музиката и музичка
педагогија за додавање на предметот Импровизација 1 на проф. м-р
Ѓеорги Мицанов.
4. СЕ ПРИФАЌА пријавата за дипломски труд/дипломски концерт на
студентот Зоран Павлов, на тема - дипломски концерт (програма со
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композиции) под наслов: - OleoSonny Rollins, - Beautiful Love
- Victor Young,- Billie’s Bounce - Charlie Parker. За ментор се
определува доц. м-р Сашо Поповски.
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 14.11.2013
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од 16.10.
2013 година.
1. Одлука за утврдување на пријавените кандидати по конкурсот од 30.
09. 2013 година за избор на двајца наставници во насловно звање
- насловен доцент по наставно - научната дисциплина сликање и
сликарска техника и сликарска технологија;
2. Донесување на Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на двајца наставници во насловно звање - насловен доцент
по наставно-научната дисциплина сликање и сликарска техника и
сликарска технологија;
3. Годишен извештај за работата на деканот на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за периодот
октомври 2012 до октомври 2013 година;
4. Усвојување на Годишниот план и програма за издавачка дејност за
2014 година.
5. Донесување на Одлука за комисија за оценка и одбрана на
магистерскиот труд, под наслов: - Концертен настап со Програма: My
Favorite Things – Richard Rodgers, Groouving High – Dizzy Gilespie,
Cherokee-Ray Noble,Impressions – John Coltrane, M.r P.C - John
Coltrane, Sidewinder – Lee Morgan, Cantaloope island –Herbie Hancock
и Wetermalon man - Herbie Hancock на кандидатот Гоце Стевковски и
6. Разгледување на барања од студенти на прв циклус на студии.
7. Донесување на Одлука за преземање на наставни обврски.
8. Донесување на Одлука за издавање нa скрипта под наслов
„Традиционални инструменти 1“ од авторот доц. м-р Горанчо
Ангелов, наставник во звање доцент на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлуки донесени на седницата
1. На распишаниот конкурс за избор на 2 (двајца) наставници во насловно
звање - насловен доцент за наставно-научните области: сликање и
сликарски техники и сликарска технологија, објавен во дневните
весници: „Дневник“ и „Лајм“ на 5. 9. 2013 година пријавените
кандидати: м-р Маријана Марионцу - Симовска, м-р Игор Сековски,
Викторија Јегорова и Игор Јегоров ги исполнуваат условите наведени
во конкурсот и истите се доставуваат до рецензентската комисија
со обврска комисијата да изготви реферат-рецензијасо извештај,
заклучок и предлог за избор во звање.
2. За формирање на рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на писмен реферат за сите пријавени кандидати по
конкурсот објавен на 5. 9. 2013 година во дневниот весник „Дневник“
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3.
4.
5.
6.

и „Лајм“ за избор на 2 (двајца) наставници во насловно звање насловен доцент за наставно - научните области: сликање и сликарски
техники и ликарска технологија на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за 2012/2013 година.
Одлука за усвојување на Годишниот план и програма за издавачка
дејност за 2014 година.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерскиот труд на кандидатот Гоце Стевковски.
Одлука за е усвојување на барањето под број 1505-27/5 од 12.11.2013
година на Николина Витанова, за ослободување од партиципација
поради инвалидност.

Одлука за одобрување на барањето под број 1505-27/4 од 7.11.2013
година на Марио Симоновски студент со индекс број 12377 на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, запишан
на насоката Гитара, за ослободување на партиципација поради инвалидност.
Одлука за одобрување на барањето под број. 1505-17/9 од 8.11.2013
година за признавање на испити поднесено од студентот Александар
Грујовски. Студентот се запишува во учебната година 2013/2014, во 1-ва
година, I семестар, на студиската програма - Вокално – инструментален
оддел - пијано, по студиска програма на ФМУ од 2013/ 2014 година.
7. Одлука за преземање на наставни обврски кај предметот Пијано
2 во I (прва) студиска година во II (втори) семестар на студиската
програма од 2011/2012 на насоката Пијано џез студии, од проф. Илија
Пејовски, наставник во пензија да го преземе проф. м-р Антонијо
Китановски.
8. Одлука за усвојување на барањето бр.0402-2/5 од 14. 11. 2013 година
од доц. м-р Горанчо Ангелов, наставник на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на
скрипта под наслов: „Традиционални инструменти 1“.
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 4. 12. 2013
Усвојување на записниците од одржаната седница на ННУС од 5.11.
2013 и 14. 11. 2013 година.
Донесување на Одлука за покриеност на наставата на студиските
програми на I (прв) циклус на студии на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на
учебната 2013/2014 година;
Донесување на Одлука за покриеност на наставата на студиската
програма Класично сликарство на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на учебната
2013/2014 година;
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Донесување на Одлука за формирање на комисии за спроведување
на испити по наставни дисциплини за кои се ангажирани стручњаци од
пракса и уметници во летниот семестар на учебната 2013/2014 година;
Донесување на Одлука за покриеност на наставата на студиските
програми на II (втор) циклус на студии на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар
на учебната 2013/2014 година;
Донесување на Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Гоце Стевковски;
Информација во врска со организирање на Новогодишен концерт
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од страна на Факултетот за
музичка уметност;
Донесување на Одлука за прифаќање на пријави од студенти за
изработка на дипломски труд/дипломски концерт;
Донесување на Одлука по барање од студенти за признавање на
испити.
Донесување на Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на скрипта под наслов: „Основи на хорско диригирање 1“;
Донесување на предлог- Одлука за запишување на нови студенти на
I (прв) циклус на студии на Факултетот за музичка уметност во учебната
2014/2015 година;
Донесување на Одлука по конкурсот од 2013/2014 година за
запишување на студенти на II (втор) циклус на студии во учебната
2013/2014 година;
Донесување на предлог - Одлука за запишување на нови студенти на
II (втор) циклус на студии во учебната 2014/2015 година.
Донесување на Одлука за определување на ментори на студентите
од II (втор) циклус на студии запишани во учебната 2013/2014 година.
Донесување на Одлука по барање од студенти за изработкa на
дипломски труд/дипломски концерт.
Донесување на одлуки за додавање на предмети.
Одлуки донесени на седницата
Одлука за усвојување на табеларен преглед за покриеноста на
наставата на I (прв) циклус на студии на Факултетот за музичка
уметност за летниот семестар на учебната 2013/2014 година на редовно
вработените наставници и соработници, наставници избрани во насловни
звања, наставници ангажирани од други универзитети и институти
и од други единици на Универзитетот, како и лица ангажирани како
стручњаци од праксата и уметници на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
Одлука за усвојување на табеларниот преглед за покриеност на
наставата на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната 2013/2014 година на
студиската програма Класично сликарство.
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Одлука за формирање на комисии за спроведување на испити по
наставните дисциплини за кои се ангажирани стручњаци од праксата и
уметници за летниот семестар на учебната 2013/2014 година
Одлука за усвојување на табеларниот преглед за покриеноста на
наставата на II (втор) циклус на студии на Факултетот за музичка уметност
за летниот семестар на учебната 2013/2014 година.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Гоце Стевковски.
Одлука за организирање на Новогодишен концерт на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип со програма од страна на Факултетот за музичка
уметност на ден 25.12.2013 година во Мултимедијалниот центар на
Универзитетот.
Одлуки за прифаќање на пријавите за изработка на дипломски труд/
дипломски концерт на студентите:
Дејан Стојанов, на тема: - дипломски концерт (Програма со
композиции), под наслов: - Е. Григ - концерт за пијано и оркестар а-мол
оп. 16. За ментор се определува проф. д-р Татјана Џорлева.
Дејан Алексовски на тема: - дипломски концерт (Програма со
композиции), под наслов: Billie’s Bounce,Charlie Parker St. Thomas, Sonny
Rollins, Here’s That Rainy Day Jimmy Van Heusen. За ментор се определува:
проф. м-р Антонијо Китановски.
Одлука за признавање на испитите на студентот Бобан Јанев од
Штип, положени на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Одлука за усвојување на барањето бр.0402-2/6 од 14. 11. 2013
година од проф.м-р Валентина Велковска – Трајановска, наставник на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и м-р Ивана Јанков, агажирано лице на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип како стручњак од
праксата, односно уметник за издавање на скрипта под наслов: „Основи
на хорско диригирање 1.
Одлука за донесување на предлог Одлука за бројот на студентите
кои ќе се запишат во I (прва) година на I (прв) циклус на студии на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во учебната 2014/2015 година.
Одлука за запишување на студенти на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на II (втор) циклус
на студии во учебната 2013/2014 година.
АНИТА ДИМИТРИЕВА од Штип со завршен прв циклус
(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на насоката: Теорија на музиката
и музичка педагогија и се одобрува запишување на II (втор) циклус на
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма
Теорија на музиката и музичка педагогија со (60 EKTC) во учебната
2013/2014 година како редовен студент.
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СТОЈАН НАУМОВСКИ од Велес со завршен прв циклус
(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на насоката: Вилончело му се
одобрува запишување на II (втор) циклус на универзитетски (академски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип на студиската програма: Матичен инст румент Вилончело
со (60 EKTC) во учебната 2013/2014 година како редовен студент.
СТОЈАНЧЕ КОСТОВ од Скопје со завршен прв циклус (додипломски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип на насоката: Етнокореологија, етномузикологија и
народни инструменти- Етнокореологија му се одобрува запишување на
II (втор) циклус на универзитетски (академски) студии на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на
студиската програма: Етнокореологија со (60 EKTC) во учебната
2013/2014 година како редовен студент.
МАРЈАН РИСТОВ од Струмица со завршен прв циклус (додипломски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје на насоката: Музичка теорија и педагогија му се
одобрува запишување на II (втор) циклус на универзитетски (академски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип на студиската програма Теорија на музиката и музичка
педагогија со (60 EKTC) во учебната 2013/2014 година како редовен
студент.
ЗОРАН НАСТОВ од Штип со завршен прв циклус (додипломски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје на насоката: Музичка теорија и педагогија - насока
народни инструменти (кавал) му се одобрува запишување на II (втор)
циклус на универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската
програма: Теорија на музиката и музичка педагогија со (60 EKTC) во
учебната 2013/2014 година како редовен студент.
ВЛАДИМИР ЧАДИКОВСКИ од Битола со завршен прв циклус
(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на насоката: Гитара му се
одобрува запишување на II (втор) циклус на универзитетски (академски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип на студиската програма: Џез гитара со (60 EKTC) во
учебната 2013/2014 година како редовен студент.
АНДРИЈАНА ДУМЕВСКА од Битола со завршен прв циклус
(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на насоката:Теорија на музиката
и музичка педагогија и се одобрува запишување на II (втор) циклус на
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма:
Теорија на музиката и музичка педагогија со (60 EKTC) во учебната
2013/2014 година како редовен студент.
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ЦВЕТАН ПИЈАНЕЧКИ од Скопје со завршен прв циклус
(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на насоката: Обоа му се одобрува
запишување на II (втор) циклус на универзитетски (академски) студии на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип на студиската програма: Матичен инструмент Обоа со (60 EKTC)
во учебната 2013/2014 година како редовен студент.
ЃОРЃИ ЦУЦКОВСКИ од Скопје со завршен прв циклус (додипломски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје на насоката: Соло - пеење му се одобрува
запишување на II (втор) циклус на универзитетски (академски) студии
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип на студиската програма: Соло пеење со (60 EKTC) во учебната
2013/2014 година како редовен студент.
МАРИНА ВЛАДИМИРОВА од Пробиштип со завршен прв
циклус (додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на насоката: Вокално пеење и се
одобрува запишување на II (втор) циклус на универзитетски (академски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип на студиската програма: Соло пеење со (60 EKTC) во
учебната 2013/2014 година како редовен студент.
ВЛАДИМИР САЗДОВСКИ од Скопје со завршен прв циклус
(додипломски) студии на Националната музичка академија „Панчо
Владигеров“ во Софија, Република Бугарија на насоката: Соло пеење, а
(признаен со Решение под број 09-9983/2 од 10. 1. 2011 година од МОН на
РМ) како документ за завршен прв циклус на академски студии и стекнат
академски назив соло пеач, му се одобрува запишување на II (втор) циклус
на универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма
Теорија на музиката и музичка педагогија со (60 EKTC) во учебната
2013/2014 година како редовен студент.
Одлука за запишување на редовни студенти на студиските програми
на II (втор) циклус на студии.
Одлука за определување на ментори на студентите од II (втор) циклус
на студии запишани во учебната 2013/2014 година и тоа:
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Анита Димитриева - ментор проф. д-р Стефанија Лешкова
–Зеленковска;
На студиската програма:Матичен инструмент – Виолончело за
студентот Стојан Наумовски - ментор, доц. м-р Паскал Краповски;
На студиската програма: Етнокореологија за студентот Стојанче
Костов – ментор, доц. м-р Владимир Јаневски;
На студиската програма:Теорија на музиката и музичка педагогија за
студентот Марјан Ристов – ментор, доц. м-р Горанчо Ангелов;
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Зоран Настов – ментор, проф. м-р Валентина Велковска
-Трајановска:
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На студиската програма: Џез музика (Џез гитара) за студентот
Владимир Чадиковски - ментор, проф. м-р Антонијо Китановски;
На студиската програма:Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Адријана Думевска – ментор, проф. д-р Стефанија Лешкова
– Зеленковска;
На студиската програма: Матичен инструмент - Обоа за студентот
Цветан Пијанечки - ментор проф. д-р Владимир Лазаревски;
На студиската програма: Соло пеење за студентот Ѓорѓи Цуцковски
– ментор, проф. м-р Борис Трајанов;
На студиската програма:Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Владимир Саздовски - ментор, проф. м-р Борис Трајанов и
На студиската програма: Соло пеење за студентот Марина
Владимирова – ментор, проф. м-р Борис Трајанов.
Одлука за прифаќање на пријавата на студентот Дејан Алексовски за
изработка на дипломски труд/дипломски концерт.
Одлука за додавање на предметот „Оркестар 1“ (комисиско
оценување) на проф. д-р Владимир Лазаревски и Одлука на за додавање на
предметот „Психологија“ на проф. д-р Стеван Алексовски од Факултетот
за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 21. 1. 2014
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од 4. 12.
2013 година.
Наставна проблематика - внесување на податоци oд вежби, предавања,
колоквиуми од страна на наставниците и соработниците на Факултетот,
со цел да можат студентите да го заверат семестарот;
Донесување на Одлука за дополнување на Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип;
Избор на членови од Факултетот за музичка уметност во Одборот за
соработка и доверба со јавноста на ФМУ;
Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
формирање на рецензентска комисија за изготвување и поднесување на
писмен реферат за сите пријавени кандидати по конкурсот објавен на
5. 9. 2013 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор на 2
(двајца) наставници во насловно звање - насловен доцент за наставно научната област сликање и сликарски техники и сликарска технологија
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
Донесување на Одлука за усвојување на рецензијата за издавање на
„Скрипта по предметот традиционални инструменти 1“ од м-р Горанчо
Ангелов, oбјавена во Билтенот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
број 115 од 10 декември 2013 година, на стр. 67;
Донесување на Одлука за усвојување на рецензијата за издавање на
скрипта по наслов: „Основи на хорско диригирање 1“, од авторите: проф.
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м-р Валентина Велковска -Трајановска и м-р Ивана Јанков објавена во
Универзитетскиот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
бр.116 од 30. 12. 2013 година, на стр.9.
Донесување на Одлука на студиската програма/ генерација: 2010/2011
година во (7-ми семестар) на насока - Вокално пеење за додавање на
предметот „Пијано 1“ на доц. м-р Ангеле Михајловски;
Донесување на Одлука на студиската програма/ генерација: 2012/2013
во (3-ти семестар) на насоките: Ударни инструменти, Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти, Саксофон, Гитара, Флејта,
Пијано џез студии и Кларинет за  додавање на предметот Музика и уметност
(универзитетски изборен предмет) на проф. м-р Антонијо Китановски;
На студиската програма/ генерација: 2010/2011 година во (3-ти
семестар) на насока - Гитара се додава предметот Џез ансамбл (Изборен
1) на доц. м-р Сашо Поповски;
На студиската програма/ генерација: 2010/2011 година во (3-ти
семестар) на насока -Ударни инструменти за додавање на предметот Џез
ансамбл 1 (изборен) на доц. м-р Сашо Поповски.
На студиската програма/генерација:2011/2012 година во (5-ти
семестар) на насока -Ударни инструменти за додавање на предметот
Ударни инструменти 5 на проф. м-р Александар Секуловски;
На студиската програма/ генерација: 2011/2012 година во (5-ти
семестар) на насока -Виолина за додавање на предметот Вовед во џез
историја и теорија 1 на доц. м-р Сашо Поповски.
На студиската програма/ генерација: 2012/2013 година во (3-ти
семестар) на насока -Виолина за додавање на предметот Филозофија на
доц. д-р Трајче Стојанов. наставник на ФОН;
На студиската програма/ генерација: 2011/2012 година во (5-ти
семестар) на насока -Кларинет за додавање на предметот Камерна музика
3 на проф. д-р Владимир Лазаревски;
Разгледување на барања од студенти на ФМУ од I (прв) циклус на
студии.
Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
под број 1902-109/4 од 4. 12. 2013 година за усвојување на табеларениот
преглед за покриеноста на наставата на I (прв) циклус на студии на
Факултетот за музичка уметност за летниот семестар на учебната
2013/2014 година за редовно вработените наставници и соработници,
наставници избрани во насловни звања, наставници ангажирани од други
универзитети и институти и од други единици на Универзитетот, како и
лица ангажирани како стручњаци од праксата и уметници на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување на Одлука за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување на Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за
научно остварување за 2013 година за Монографијата „Музичка традиција
во Коџаџик – колепката на семејството на Ататурк“ од авторите: проф.
д-р Аида Ислам и проф.
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д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и
Донесување на Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“
за научно остварување за 2013 година за книгата „Интерпретациски
проблеми на избрани дела за клавишни инструменти од Ј. С. Бах“ од
авторката: проф. д-р Милица Шкариќ.
Одлуки донесени на седницата
Одлука за навремено внесување на податоците од страна на
наставниците и соработниците за вежби, предавања и колоквиуми со
цел да можат студентите да го заверат летниот семестар.
Одлука за дополнување на Правилникот за организацијата и
работењето на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Избор на членови од Факултетот за музичка уметност во Одборот за
соработка и доверба со јавноста на ФМУ;
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 1902102/3 од 14.11. 2013 година за формирање на рецензентска комисија
за изготвување и поднесување на писмен реферат за сите пријавени
кандидати по конкурсот објавен на 3. 9. 2013 година во дневниот весник
„Дневник“ и „Лајм“ за избор на 2 (двајца) наставници во насловно звање
- насловен доцент за наставно - научната област а сликање и сликарски
техники и сликарска технологија на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за усвојување наизвештајот - рецензијата за издавање на
скрипта, под наслов: „Скрипта по предметот Традиционални инструменти
1“ од авторот доц. м-р Горанчо Ангелов.
Одлука за усвојување на извештајот - рецензијата за издавање на
скрипта, под наслов: „Основи на хорско диригирање 1“ од авторите
проф. м-р Валентина Велковска -Трајановска и м-р Ивана Јанков, во
целост. Извештајот - рецензијата е објавена во Универзитетскиот билтен
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, под број 116 од 30. 12. 2013
година, на стр.9 и е составен дел на Одлуката.
Oдлука на студиската програма/генерација: 2010/2011 година во (7ми семестар) на насока - Вокално пеење за додавање на предметот „Пијано
1“ на доц. м-р Ангеле Михајловски.
Oдлука на студиската програма/генерација: 2012/2013 во (3ти семестар) на насоките: Ударни инструменти, Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти, Саксофон, Гитара, Флејта,
Пијано џез студии и Кларинет за   додавање на предметот „Музика и
уметност“ (универзитетски изборен предмет) на проф. м-р Антонијо
Китановски.
Oдлука на студиската програма/ генерација: 2010/2011 година во (3ти семестар) на насока - Гитара за додавање на предметот Џез ансамбл 1
(изборен) на доц. м-р Сашо Поповски.
Oдлука на студиската програма/ генерација: 2010/2011 година во (3ти семестар) на насока – Ударни инструменти за додавање на предметот
Џез ансамбл 1 (изборен) на доц. м-р Сашо Поповски.
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Oдлука на студиската програма/ генерација: 2010/2011 година во (5ти семестар) на насока – Ударни инструменти за додавање на предметот
Ударни инструменти 5 на проф. м-р Александар Секуловски.
Oдлука на студиската програма/генерација: 2011/2012 година во (5ти семестар) на насока - Виолина за додавање на предметот Вовед во џез
историја и теорија 1 на доц. м-р Сашо Поповски.
Oдлука на студиската програма/генерација: 2012/2013 година во (3ти семестар) на насока - Виолина за додавање на предметот Филозофија на
доц. д-р Трајче Стојанов, наставник на ФОН.
Oдлука на студиската програма/генерација: 2011/2012 година во (5ти семестар) на насока - Кларинет за додавање на предметот „Камерна
музика 3“ на проф. д-р Владимир Лазаревски;
Одлуки по барања од студенти.
О Д Л У К А:
Се прифаќа барањето под бр.1505-15/4 од 21.12. 2013 година
на студентот Иван Стојанов со индекс бр.12467 за префрлување од
студиската програма Џез пијано на студискатра програма Пијано во
рамките на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип, како редовен студент во државна квота во I (прв)
семестар во I (прва) година во учебната 2013/2014 година, по студиската
програма од 2013/2014 година.
О Д Л У К А:
Барањето на студентот Димитар Николов, под број 1505-27/1 од 21.
1. 2014 година, се одбива. Именуваниот може да се запише во I (прва)
студиска година по трет пат како студент со кофинансирање.
Oдлука за изменување и дополнување на Одлуката под број 1902109/4
од 4.12. 2013 година за усвојување на табеларениот преглед за покриеноста
на наставата на I (прв) циклус на студии на Факултетот за музичка
уметност за летниот семестар на учебната 2013/2014 година за редовно
вработените наставници и соработници, наставниците избрани во насловни
звања, наставниците ангажирани од други универзитети и институти
и од други единици на Универзитетот, како и лицата ангажирани како
стручњаци од праксата и уметници на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Oдлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот
уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
во Штип за летниот семестар на учебната 2013/2014 година.
Oдлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за научно
остварување за 2013 година за Монографијата „Музичка традиција во
Коџаџик – колепката на семејството на Ататурк“ од авторите: проф. д-р
Аида Ислам и проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска.
Предлог Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за научно
остварување за 2013 година за книгата „Интерпретациски проблеми на
избрани дела за клавишни инструменти од Ј. С. Бах“ од авторката: проф.
д-р Милица Шкариќ.
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Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 25. 2. 2014
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од 21. 1.
2014 година.
Донесување Одлука за изменување на Одлуката број1902-109/10
од 4.12. 2013 година за предлагање број на студенти за запишување на
студиските програми на II (втор) циклус на студии на ФМУ за учебната
2014/2015 година;
Донесување Одлука за формирање на комисија за наставни прашања
на ФМУ;
Донесување Одлука за формирање комисија за изготвување на
предлог студиска програма за отполчнување на III (трет) циклус на студии
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип;
Донесување на Одлука за определување на два изборни предмети
за III (трет) цеклус на студии од листата на универзитетските изборни
предмети;
Донесување на oдлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) на наставниците на Факултетот за музичка уметност
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и усвојување на Извештајот
со предлог-Одлуката за веродостојноста на презентираните податоци за
користење на принципот на флексибилно работно време (ФРВ);
Донесување на одлуки по поднесени барања од вработени на ФМУ;
Одлука за прифаќање на пријави за изработка на дипломски труд/
дипломски концерт на студенти
Донесување на одлуки по барања од студенти на прв и на втор циклус
на студии;
Донесување Одлука за усвојување список на ментори и теми за
дипломски труд на насоката Пијано.
Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната седница на ННУС од 21. 1. 2014 година
беше едногласно усвоен без забелешки и дополнувања.
Одлука за изменување на Одлуката број 1902-109/10 од 4.12. 2013
година за предлагање број на студентите за запишувaњe на студиските
програми на II (втор) циклус на студии на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2014/2015 година
така што на насоката Пијано предметот Методика на настава по пијано 1
(еден) редовни студент се брише.
Одлука за формирање комисија за наставни прашања на ФМУ.
Во Комисијата се избираат: 1. доц. м-р Владимир Јаневски
(продекан) – претседател, 1.1. проф. д-р Владимир Лазаревски, заменик
претседател, 2. проф. м-р Гоце Гавриловски, член, 2.1. доц. м-р Горанчо
Ангелов, заменик член, 3. доц. м-р Ангеле Михајловски- член и3.1.
Златка Митева, заменик член.
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Одлука за формирање комисија за изготвување на предлог студиска
програма за отполчнување на III (трет) циклус на студии на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за определување на два изборни предмети за III (трет) цеклус
на студии од листата на универзитетските изборни предмети Напреден
солфеж и Естетика на музиката.
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време (ФРВ)
на наставниците на Факултетот за музичка уметност при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип и усвојување на Извештајот со предлог-Одлуката
за веродостојноста на презентираните податоци за користење на принципот
на флексибилно работно време (ФРВ).
Одлука по поднесено барање од проф. д-р Илчо Јованов за одобрување
на отсуство за престој во странство во периодот од 27. 2. 2014 година до
10. 3. 2014 година поради настапи во Вараждин. Р. Хрватска и Франкфурт,
Р. Германија, со цел презентација и афирмација на македонската
традиционална инструментална музика.
Одлука за прифаќање на пријави за изработка на дипломски труд/
дипломски концерт.
СЕ ПРИФАЌА пријавата бр.1505-18/9 од 18.2.2014 година и
определува наслов на тема за изработка на дипломски труд/дипломски
концерт на студентите: Горан Димитровски, Петре Ангелов, Дејан
Јовановиќ, Борислав Веселинов, Антонио Ристески, Жана Џибулова,
Одлука за усвојување на барањето број 1502-68/3 од 5. 2. 2014
година на студентот Стојан Наумовски за враќање на средствата во износ
од 19.950,оо (деветнаесет илјади и девестотини и педесет денари) за
запишување на II (втор) циклус на студии во учебната 2013/2014 година
на студиската програма музичар изведувач – вилончело.
Одлука за верификација на теми и ментори за дипломски труд дипломски концерт.
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 25. 2. 2014
Донесување на Одлуки за избор на двајца наставници во насловно
звање (насловен доцент) за наставно-научните уметнички области
(дисциплини): сликање и сликарски техники и сликарска технологија,
според Билтенот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, под број 118
од 14.2. 2014 година;
Донесување на Одлука за верификација на ментор и тема за дипломски
труд/дипломски концерт на Одделот за џез студии;
Донесување на Одлука по барање на студенти за изработка на
дипломски труд/дипломски концерт на Одделот за џез студии.
Донесување на Одлука за ангажирање на стручњак од пракса, односно
уметник во летниот семестар на учебната 2013/2014 година
Донесување на Одлука за преземање на обврски по наставни предмети
и додавање на предмети.
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Одлуки донесени на седницата
ИГОР ЕГОРОВ, се избира за наставник во насловно звање насловен
доцент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за наставно-научните уметнички области: сликање и
сликарски техники и сликарска технологија. Именуваниот се избира во
наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од 4. 3. 2014. до 4. 3.
2019 година.
ВИКТОРИЈА ЕГОРОВА, се избира за наставник во насловно звање
насловен доцент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научните уметнички области: сликање
и сликарски техники и сликарска технологија. Именуваната се избира во
наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од 4. 3. 2014. до 4. 3.
2019 година.
Одлука за верификација на ментор и тема за дипломски труд/
дипломски концерт на Одделот за џез студии.
Одлука за усвојување на пријава под бр.1505-20/15 од 26. 2. 2014
година и определува наслов на тема за изработка на дипломски труд/
дипломски концерт на студентот Исмет Ридаров.
Одлука за ангажирање на стручњак од пракса, односно уметник во
летниот семестар на учебната 2013/2014 година на ДАРКО МАРИНОВСКИ
како стручњак од пракса, односно уметник во летниот семестар на
учебната 2013/2014 година за изведување на корепетиција по наставните
дициплини: соло пеење 2, кој се слуша во зимскиот II (втор) семестар на
студиската програма Вокално пеење со фонд на часови 3+2+2 во учебната
2013/2014 година и соло пеење 8, кој се слуша во зимскиот VIII (осми)
семестар на студиската програма Вокално пеење со фонд на часови 2+2+2
во учебната 2013/2014 година, а за извршување на обврските од точка 1
на Одлуката на именованиот за летниот семестар му се определува вкупен
хонорар од 35.000,оо денари (триесет и пет илјади денари) во нето износ.
Донесување на одлуки за преземање на обврски по наставни предмети
и додавање на предмети
од проф. м-р Марјан Јанкоски (наставник вработен на ФМУ) по
предметот Етноорганологија 3 на студиската програма 2010/2011 година,
на насоката Етнокороелогија, етномузикологија и народни инструменти.
Обврските по предметот од член 1 на оваа Одлука ги превзема проф.
д-р Родна Величковска, (ангажиран наставник од Институтот „Марко
Цепенков - Скопје)
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (8-ми семестар)
на насоката Етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти
– Етнокореологија за додавање на предметот Психологија на проф. д-р
Стеван Алаксовски, наставник на Факултетот за образовни науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (8-ми семестар)
на насоката Теорија на музиката и музичка педагогија за додавање на
предметот Психологија на проф. д-р Стеван Алаксовски, наставник на
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
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на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (8-ми семестар)
на насоките: Џез студии - кларинет, Џез студии - контрабас, Џез студии
- пијано, Саксофон, Џез студии - труба, Ударни инструменти и Џез бас
за додавање на предметот Психологија на проф. д-р Стеван Алаксовски,
наставник на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (4-ти семестар) на
насоката: Виолина за додавање на предметот Историја на музика 4 и на
студиската програма/генерација: 2011/2012 во (1-ви семестар) на насоката:
Теорија на музиката и музичка педагогија за додавање на предметот
Историја на музика 1 на проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска,
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 25. 2. 2014
Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС на
Факултетот од 21. 1. 2014 и 3. 3. 2014 година.
Информација во врска со извршениот контролен инспекциски надзор
на Факултетот за музичка уметност од страна на државниот управен
инспектор при Државниот управен инспекторат на Министерството за
информатичко општество и администрација.
Донесување на Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана
на магистерскиот труд на Благица Илиќ, студент на II (втор) циклус на
студии;
Донесување на Одлука за покриеност на наставата на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот
и зимскиот семестар на учебната 2014/2015 година
Донесување на Одлука за покриеност на наставата на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот
и зимскиот семестар на учебната 2014/2015 година на студиската програма
Класично сликарство;
Донесување на Одлука за остварување на соработка помеѓу Одделот
за џез студии од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и истоимениот оддел при Универзитетот УКЛА
(UCLA) од Лос Анџелес (Калифорнија) - САД.
Донесување на Одлука за учество на Одделот за џез студии од
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип на светскиот ден на џез музиката (30 април 2014) во Скопје
под покровителство на УНЕСКО и во организација на Скопскиот џез
фестивал;
Донесување на одлуки за додавање на предемети и преземање на
обврски;
Донесување на Одлука за одобрување на барањето за признавање
на испити положени на друга високообразовна установа при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип бр.1505-17/2 од 7. 3. 2014 година од студентот
Пеце Ангелковски.
Донесување Одлука за изведување на практична настава на
студентите од студиската програма Класично сликарство.
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Записниците од одржаните седници на ННУС на Факултетот од 26.
2. 2014 и 3. 3. 2014 година беа усвоени без забелешки и дополнувања.
Одлуки донесени на седницата
Записниците од одржаните седници на ННУС на Факултетот од 26.
2. 2014 и 3. 3. 2014 година беа усвоени без забелешки и дополнувања.
Информација за извршениот контролен инспекциски надзор на
Факултетот за музичка уметност од страна на државниот управен
инспектор на Државниот управен инспекторат при Министерството за
информатичко општество и администрација како обврска наложена од
страна на управниот инспектор.
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерскиот
труд на Благица Илиќ, студент на II (втор) циклус на студии.
Одлуки за покриеност на наставата на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот и
зимскиот семестар на учебната 2014/2015 и усвојување на табеларниот
преглед за покриеност на наставата на I (прв) циклус на студии на
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип во зимскиот и летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
Одлуки за покриеност на наставата на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот и
зимскиот семестар на учебната 2014/2015 година на студиската програма
Класично сликарство.и усвојување на табеларниот преглед за покриеност
на наставата на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во летниот и зимскиот семестар на учебната 2014/2015
година на студиската програма Класично сликарство.
Одлуки за остварување на соработка меѓу Одделот за џез студии од
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и истоимениот оддел при Универзитетот УКЛА (UCLA) од Лос
Анџелес (Калифорнија) – САД, предводени од професорот Џејмс Њутон
со група од 6 студенти и координаторот на проектот Дејв Вилсон.
Одлуки за учество на Одделот за џез студии од Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на светскиот ден на
џез музиката (30 април 2014) во Скопје под покровителство на УНЕСКО
и во организација на Скопскиот џез фестивал;
Одлука на студиската програма/генерација: 2009/2010 во (4-ти
семестар) на насоката: Виолина за додавање на предметот „Историја на
музика 4“ на проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска.
на студиската програма/генерација: 2012/2013 во (4-ти семестар) на
насоките: Кларинет, Флејта и Етнокореологија за додавање на предметот
Етика на доц. д-р Трајче Стојанов, наставник на Факултетот за образовни
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во 6 (шести) семестар
на насоката Џез пијано за додавање на предметот: Џез ансамбл 4 (изборен
1) на проф. м-р Ѓеорги Мицанов.
на студиската програма/генерација: 2009/2010 во:
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(5-ти семестар) на Вокално-инструменталниот оддел - насока:
Пијано, за додавање на предметот Џез хармонија 3“(заради електронско
оценување) и
(6-ти семестар) на Вокално-инструменталниот оддел - насока:
Пијано, за додавање на предметот Џез хармонија 4 (заради електронско
оценување) на доц. м-р Ванче Хараламповски.
за додавање на предмети на проф. м-р Васо Ристов (хонорарно
ангажиран) на следните наставни дисциплини:
Труба 5, 5 (петти) семестар, на насоката Труба џез студии,
задолжителен
Труба 6, 6 (шестти) семестар, на насоката Труба џез студии,
задолжителен
-на студиската програма/генерација: 2011/2012 во 5 (пети) семестар
на насоката: Труба џез студии за додавање на предметот: Хорско пеење1
на проф. м-р Марјан Јанкоски.
за додавање на предмет на проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
на наставната дисциплина: Историја на музиката 4 во 4-ти семестар на
студиската програма 2010/2011 на насоката Вилончело
за преземање на обврски по наставниот предмет Методика на настава
по гудачки инструменти 2 на студиската програма/генерација: 2010/2011
во VIII (осми) семестар на насоката: Виолина: од м-р Олег Контраденко
на доц. м-р Владимир Крстев.
Одлука за признавање испитите на студентот Пеце Ангелковски
положени на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, насока Бизнис логистика - Скопје.
Одлука за изведување на практична настава во јуни 2014 година на
студентите од студиската програма Класично сликарство.
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 27. 5. 2014
Информација за извршениот контролен инспекциски надзор на
Факултетот за музичка уметност од страна на државниот управен инспектор
при Министерството за информатичко општество и администрација;
Донесување на Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на 2 (двајца) наставници (во сите звања) за наставнонаучната област и тоа: 60916 - „Корепетиција со читање на прима виста“.
Донесување на Одлука за утврдување на потреба за распишување
на конкурс за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање - доцент
за наставно-научните области и тоа: 60916 - методика на настава по џез
пијано и 60916 - музичка технологија.
Донесување на Одлука по барањето бр.0404-2/3 од 21. 5.2014 година
од доц. м-р Златка Митева, наставник на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта под
наслов:
„Програмска музика за соло флејта на 20 век“.
Донесување на Одлука за усвојување на извештајот од комисијата
за оценка на магистерскиот труд под наслов „Сценска адаптација на
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градските игри од Велес“;
Донесување на Одлука формирање на конкурсни комисиии и комисии
за проверка на знаењето и умеењето за прв и втор циклус на студии за
2014/2015 година;
Донесување на Одлука за учество на Оркестарот на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од дваесет
студенти на Меѓународниот фестивал „Дојрана“ во организација на Руско
- македонската асоцијација по здружение на граѓани „Сцена прва“ на ден
23. 6. 2014 година во Дојран.
Донесување на Одлука за верификување на теми и ментори за
дипломски труд/дипломски концет;
Донесување на одлуки за додавање на предмети и преземање на
обврски
Донесување на одлуки по барања на студенти за прифаќање на теми
за дипломски труд;
Барање од студенти.
Одлуки донесени на седницата
Информирање
по повод извршениот контролен инспекциски
надзор на Факултетот за музичка уметност од страна на државниот
управен инспектор при Министерството за информатичко општество
и администрација и за преземените мерки вои врска со укажувањето на
државниот управен инспектор.
Одлука за распишување на конкурс за избор на 2 (двајца) наставници
(во сите звања) за наставно - научната област и тоа: 60916 - корепетиција
со читање на прима виста.
Одлука за потребата од распишување на конкурс за избор на 1 (еден)
наставник во насловно звање - Доцент за наставно-научните области и тоа:
60916 - методика на настава по џез пијано и 60916 - музичка технологија.
Одлука по извештајот од рецензентската комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот: Благица Илиќ, под наслов: „Сценска
адаптација на градските игри од Велес“.
Одлука за формирање на конкурсни комисиии и комисии за проверка
на знаењето и умеењето за прв и втор циклус на студии за 2014/2015
година.
Одлука за формирање на конкурсна комисија за рангирање и
изготвување на прелиминарна ранг-листи за пријавените кандидати на
втор циклус на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип по Конкурсот за запишување на студенти на втор
циклус на универзитетски академски, специјалистички и специјалистички
стручни студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип за учебната 2014/2015 година.
Одлука за проверка на знаењата и умеењата на Факултетот за музичка
уметност се формираат комисии пооделно на катедрите
Одлука за формирање на комсии за проверка на знаењата пооделно
за секоја студиска програма
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Одлука по барањето бр.0404-2/3 од 21. 5. 2014 година од доц. м-р
Златка Митева, наставник на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта под
наслов:
„Програмска музика за соло флејта на 20 век“.
Одлука за учество на Оркестарот на Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од дваесет студенти
на Меѓународниот фестивал „Дојрана“ во организација на РускоМакедонската асоцијација по здружение на граѓани „Сцена прва“ на ден
23. 6. 2014 година во Дојран.
Одлука за верификуваwe теми и ментори за дипломски труд.
Одлука за додавање на предмети.на студиската програма/генерација:
2013/2014 во (2-ри семестар) на насоката: Класично сликарство
за   додавање на предметот Ликовна практика на проф. д-р Никола
Смилков.
2012/2013 во (4-ти семестар) на насоката: Класично сликарство
за   додавање на предметот Ликовна практика на проф. д-р Никола
Смилков.
за преземање на обврски по наставниот предмет Методика на настава
по гудачки инструменти 2 на студиската програма/генерација: 2010/2011
во VIII (осми) семестар на насоката: Виолина: од м-р Олег Контраденко
на доц. м-р Владимир Крстев.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (8-ми семестар)
на насоката: Гитара за додавање на предметот Психологија на проф. д-р
Стеван Алексовски од Факултетот за образовни науки.
за преземање на обврските на студиската програма/генерација:
2009/2010 на насоката: Пијано за следните предмети наставни-дисциплини
од проф. Илија Пеовски (вонреден професор во пензија) -Џез хармонија
3, во 5 семестар -Џез хармонија 4, во 6 семестар. Обрските ги презема
доц.м-р Сашо Поповски.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (7-ми семестар) на
насоката: Вокално пеење за додавање на предметот Познавање на оперска
литература 3 на проф. м-р Борис Трајанов.
на студиската програма/генерација: 2012/2013 во (4-ти семестар) на
насоката: Виолина и Вокално пеење за додавање на предметот Музика
и уметност (универзитетски изборен предмет) на проф. м-р Антонијо
Китановски.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (5-ти семестар)
на насоката: Вокално пеење за додавање на предметот Познав ање на
оперска литература 1 на доц. м-р Благица Поп Томова.
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (7-ти семестар) на
насоката: Хорна за додавање на предметот Вовед во џез историја и теорија
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (8-ти семестар) на
насоката: Хорна за додавање на предметот Вовед во џез историја и теорија
на доц. м-р Сашо Поповски.
за додавање на предмети:
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на студиската програма/генерација: 2012/2013 во (4-ти семестар) на
насоката: Текстилно инженерство во Штип и Пробиштип за додавање на
предметот: Костимографија .
на студиската програма/генерација: 2012/2013 во (4-ти семестар) на
насоката: Текстилно инженерство во Штип и Пробиштип за додавање на
предметот: Историја на облеката.
на студиската програма/генерација: 2012/2013 во (4-ти семестар)
на насоката: Текстилен дизајн и менаџмент во Штип за додавање на
предметот: Психологија на облекувањето (комисиско полагање).
на студиската програма/генерација: 2011/2012 во (6-ти семестар) на
насоката: Текстилно инженерство во Штип и Пробиштип за додавање на
предметот: Современа уметност и дизајн.
на студиската програма/генерација: 2011/2012 во (6-ти семестар) на
насоката: Текстилно инженерство во Штип и Пробиштип за додавање на
предметот: Нови медиуми и мода (комисиско полагање).
на студиската програма/генерација: 2010/2011 во (8-ми семестар) на
насоката: Текстилно инженерство во Штип и Пробиштип за додавање на
предметот: Портфолио.
на насоката: Класично сликарство за додавање на предметот
Сликарски техники (универзитетски изборен предмет) и
студиската програма/генерација: 2012/2013 во (3-ти семестар) на
насоката: Класично сликарство за додавање на предметот Фотографија
(универзитетски изборен предмет) на проф. д-р Никола Смилков.
на насоката: Класично сликарство за додавање на предметот
Филозофија (универзитетски изборен предмет) на доц. д-р Трајче
Стојанов
на студиската програма/генерација: 2011/2012 во (6-ти семестар)
на насоките: Теорија на музиката и музичка педагогија за  додавање на
предметот Музички фолклор 2 на проф. д-р Родна Величковска.
Одлука по пријавата бр.1505-18/32 од 05. 05. 2014 година и определува
наслов на тема за изработка на дипломски труд/дипломски концерт на
студентот Дамјан Даневски.
Одлука по пријавата бр.1505-18/32 од 5. 5. 2014 година и определува
наслов на тема за изработка на дипломски труд/дипломски концерт на
студентот Мартина Пашоска.
Одлука по барањето под број 0404-2/1 од 19.5.2014 година на
МАРИНЕЛА АНДОНОВА студентот на Факултетот за музичка уметност
со индекс број 12299 за враќање на парични средства во износ од 600,оо
денари, бидејќи уплатените средства наместо на сметка за прв циклус на
студии се уплатени на сметка на втор циклус на студии.
Одлука по барањето под број 0404-2/2 од 19. 5. 2014 година на
ТАТЈАНА ВОЛЧЕВСКА АНДОНОВА студентот на Факултетот за
музичка уметност со индекс број 12297 за враќање на парични средства
во износ од 600,оо денари, бидејќи уплатените средства наместо на сметка
за прв циклус на студии се уплатени на сметка на втор циклус на студии.
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Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 24. 6. 2014
Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС од 8. 4.
2014 и 27. 5. 2014 година.
Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните
односи работењето на Музичката академија;
Донесување на Одлука за усвојување на Деловник за работа на ННУС
на Музичката академија;
Донесување на Одлука за прифаќање на пријава за магистерски труд
на студентот Мустафа Алимановски;
Донесување на Одлука за прифаќање на пријава за магистерски труд
на студентот Анита Димитриева;
Барање од студенти.
Записниците од одржаните седници на ННУС на Факултетот од 8.
4. 2014 и 27. 05. 2014 година беа усвоени без забелешки и дополнувања.
Одлуки донесени на седницата
Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи
работењето на Музичката академија, поради променет назив на Факултетот
за музичка уметност во Музичка академија.
Одлука за усвојување на Деловник за работа на ННУС на Музичката
академија.
Одлука за усвојување на Одлука за прифаќање на пријава за
магистерски труд на студентот Мустафа Алимановски.
Одлука за усвојување на Одлука за прифаќање на пријава за
магистерски труд на студентката Анита Димитриева.
Одлука за иопределување на наслови на тема за дипломски труд.
на студентот Александар Стефановски
на студентот Игор Димов
на студентот Елена Владимирова
Одлука за верификување на теми и ментори за дипломски труд, и
тоа: M. de Falla – Hommage, Ch. M. Widor-Introduction et Rondo, Eugene
Bozza – Claribel, W.A.Mozart - Concerto KV.622 иFrancis Poulenc – Sonata.
За ментор се определува: доц. д-р Бранко Павловски.
Одлука за надоместат на патните трошоци на Васил Хаџиманов
ангажиоран како уметник во летниот семестар на учебната 2013/2014
година на реалација Београд – Штип и обратно (Штип – Београд) во износ
од 7200,оо (седум илјади и двесте) денари.
Одлука за додавање на предмет на студиската програма/генерација:
2011/2012 во (5-ти семестар) на насоката: Виолина за додавање на
предметот Камерна музика 3 на проф. д-р Владимир Лазаревски.
Одлука за додавање на предмет на студиската програма/генерација:
2012/2013 во (4-ти семестар) на насоките: Саксофон, Пијано џез студии
и Ударни инструменти за додавање на предметот Македонски јазик
(универзитетски изборен предмет) на проф. д-р Виолета Николовска од
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
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Одлука за додавање на предметот: на студиската програма/генерација:
2011/2012 во (3-ти семестар) на насоката: Пијано џез студии за додавање на
предметот Џез ансамбл 1 (изборен) и на студиската програма/генерација:
2010/2011 во (6-ти семестар) на насоката: Пијано џез студии за додавање
на предметот Џез ансамбл 4 (изборен 1) на проф. м-р Ѓеорги Мицанов.
Одлука за издавање на скрипта под наслов: „Секојдневни вежби за
кларинет“ од Доц. д-р Бранко Павловски, наставник во насловно звање
доцент на Музичката акадедмија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
Одлука за покриеност на наставата на студиските програма на II
(втор) циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во летниот и зимскиот семестар на учебната 2014/2015
година .
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 2. 7. 2014
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен конкурс за избор на двајца наставници (во сите звања) по наствно
- научната област корепетиција со читање на прима виста по конкурсот од
25. 6. 2014 година објавен во весникот: „Нова Македонија“ и „Кох “;
Донесување на Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидат за избор на двајца наставници (во сите звања) по
наствно-научната област корепетиција со читање на прима виста по
конкурсот од 25. 6. 2014 година објавен во весникот: „Нова Македонија“
и „Коха;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен конкурс за избор на наставник во насловно звање - насловен
доцент по наствно-научната област методика на наставата по џез пијано
и музичка технологија по конкурсот од 25. 6. 2014 година објавен во
весникот: „Нова Македонија“ и „Коха“;
Донесување на Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидат за избор на наставник во насловно звање - насловен
доцент по наствно-научната област методика на наставата по џез пијано
и музичка технологија по конкурсот од 25. 6. 2014 година објавен во
весникот: „Нова Македонија“ и „Коха“;
Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавен конкурс за избор на наставник (во сите звања) по наствно-научната
област видови на инструменти - флејта по конкурсот од 25. 6. 2014 година
објавен во весникот: „Нова Македонија“ и „Коха“;
Донесување на Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидат за избор на наставник (во сите звања) по наствнонаучната област видови на инструменти - флејта по конкурсот од 25. 6.
2014 година објавен во весникот: „Нова Македонија“ и „Коха“;
Донесување на Одлука за прифаќање на иницијатива за покренување
на предвремена постапка за избор во повисоко звање;
Формирање на комисии за покриеноста на наставата на ангажирани
лица како стручњаци од пракса и уметници за зимски и летен семестар на
учебната 2014/2015 година
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Разгледување на барањето од доц. м-р Владимир Јаневски, наставник
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
издавање на скрипта под наслов: „Методика на народни ора“ и
Барање од студенти.
Одлуки донесени на седницата
Oдлука за утврдување на пријавени кандидати по објавениот конкурс
за избор на двајца наставници (во сите звања) по наставно - научната
област корепетиција со читање на прима виста по конкурсот од 25. 6. 2014
година објавен во весникот: „Нова Македонија“ и Коха“ .
Oдлука за формирање на рецензентска комисија за пријавените
кандидат за избор на двајца наставници (во сите звања) по наствнонаучната област: „Корепетиција со читање на прима виста“ по конкурсот
од 25. 6. 2014 година објавен во весниците: „Нова Македонија“ и „Коха“.
Oдлука за утврдување на пријавени кандидати по објавениот
конкурс за избор на наставник во насловно звање - насловен доцент по
наствно-научната област методика на наставата по џез пијано и музичка
технологија по конкурсот од 25. 06. 2014 година објавен во весниците:
„Нова Македонија“ и „Коха“.
Oдлука за формирање на рецензентска комисија за пријавените
кандидат за избор на наставник во насловно звање - насловен доцент по
наставно-научната област методика на наставата по џез пијано и музичка
технологија по конкурсот од 25. 6. 2014 година објавен во весниците:
„Нова Македонија“ и „Коха“.
Oдлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен конкурс за
избор на наставник (во сите звања) по наствно-научната област видови
на инструменти - флејта по конкурсот од 25. 6. 2014 година објавен во
весниците: „Нова Македонија“ и „Коха“.
Oдлука за формирање на рецензентска комисија за пријавениот
кандидат за избор на наставник (во сите звања) за наствно-научната
област видови на инструменти - флејта по конкурсот од 25. 6. 2014 година
објавен во весниците: „Нова Македонија“ и „Коха“.
Oдлука за прифаќање на иницијативата за покренување на
предвремена постапка за избор во повисоко звање на доц. м-р Владимир
Јаневски.
Oдлука за формирање на комисии за покриеноста на наставата на
ангажирани лица како стручњаци од пракса и уметници за зимскиот и
летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
Oдлука по барањето од доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
издавање на скрипта под наслов: „Методика на народни ора“.
Oдлука по барањето под број 1505-27/1 од 25. 6.2014 година
поднесено од студентот Марио Симоновски студент со индекс број
12377 на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, запишан на насоката Гитара, за целокупно ослободување од
партиципација поради инвалидност.
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Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 26. 8. 2014
Усвојување на записникот од одржаните седници на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 24. 6. 2014 и 2. 7.
2014 година.
Донесување на Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски
труд на студентката Катица Андова;
Донесување на Одлука за утврдување на потреба за распишување
на конкурс за избор на еден асистент-докторанд за наставно-научната
области 60907 - музички форми со анализа и
Разгледување на барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата
Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски труд на
студентката Катица Андова, под наслов: „Застапеност и функција на
музичките инструменти во суитата „In modo antico“, оp. 23 на македонскиот
композитор Властимир Николовски“.
За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува:
- проф. м-р Гоце Гавриловски, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за утврдување на потреба за распишување на конкурс за
избор на еден асистент-докторант за наставно-научната области 60907 „Музички форми со анализа“.
Одлука за изменување на Одлуката број од1902-83/13 од 17.9.2013
година за одобрување на барањето бр. 1505-27/3 од 9.7.2014 година
поднесено од Љупчо Тодоров студент на студиската програма/насока
Гитара со индедкс број 1224 за активирање на студиите, односно
продолжување на студиите по прекинувањето.
Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-17/4 од 19. 8. 2014
на Татјана Савовска за префрлување од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје на насока/студиска програма Теорија на музиката
и музичка педагогија на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен
студентот ќе биде определен согласно освоените кредити и Одлуката од
ректорот.
Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-17/6 од 22. 8. 2014 нa
Матеја Стошиќ за префрлување од Факултетот за музичка уметност
при Универзитетот во Источно Сараево - Музичка академија на насока/
студиска програма Пијано од 2012/2013 година како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно
освоените кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/3 од 15.8.2014 година
поднесено од Тони Наумов, студент на насоката Теорија на музиката и
музичка педагогија, за активирање на студиите.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/2 од 9. 7. 2014
година поднесено од Мики Коцев, студент на насоката Вокално пеење, за
активирање на студиите.
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Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/1 од 29. 5. 2014 година
поднесено од Мирко Илиев, студент на насока Кларинет, за активирање
на студиите.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/4 од 25. 8. 2014 година
поднесено од Бранко Тасески, студент на насоката Виолина, за активирање
на студиите.
Одлука за прифакање на прифаќа барањето на Ристо Гогов бр.1505
-17/3 од 20. 6. 2014 година за признавање на испити.Семестарот во кој ќе
биде префрлен студентот ќе биде определен согласно освоените кредити
и Одлуката од ректорот.
Дневен ред од седницата на ННУС одржана на 10. 9. 2014
Усвојување на записникот од одржаната седници на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 26. 8. 2014 година.
Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
број 1902-70/11 од 8.4.2014 година за усвојување на табеларниот преглед
за покриеност на наставата за зимскиот и летниот семестар на учебната
2014/2015 година;
Разгледување на барање за продолжување на рокот за студирање од
лични причини поднесено од Жаклина Стојчева Јорданова студент на втор
циклус на студии на Музичката академија и
Разгледување на барање за продолжување на рокот за студирање од
лични причини поднесено од Валентин Соклевски студент на втор циклус
на студии на Музичката академија
Донесување на Одлука по барањето бр. 0404-2/9 од 10. 9. 2014 година
поднесено од проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, наставник
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за
давање на согласност за изведување на високообразовна дејност - ментор
на III (трет) циклус на студии по Музичка интерпретација на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Разгледување на извештајот - рецензија за издавање на скрипта, под
наслов: „Програмска музика за соло флејта на 20 ве “ од авторот доц. м-р
Златка Митева објавена во Универзитетскиот билтен на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, бр127 од 1. 7. 2014 година, на стр. 39.
Донесување на Одлука за ангажирање проф. Бисерка Цвејиќ од Р.
Србија како визитинг-професор (Visiting professor) на насоката Вокално
пеење на Музичката академија приУниверзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
за период од 2 години.
Разгледување на барања од студенти за продожување на студиите,
промена на насоката на студирање и признавање на испити.
Одлуки донесени на седницата
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 1902-70/11
од 8.4.2014 година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност на
наставата за зимскиот и летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
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Одлука по барањето бр.1502-82/64 од 3. 9. 2014 од Жаклина Стојчева
Јорданова, студент на втор циклус студии на Музичката академија,
студиска програма Етнокореологија за одобрување на продолжување
на рокот за одбрана на магистерскиот труд во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд, поради лични причини.
Одлука по барањето бр. 1502-82/49 од 26. 8. 2014 година од Валентин
Соклевски, студент на втор циклус студии на Музичката академија,
студиска програма Етнокореологија за одобрување на продолжување
на рокот за одбрана на магистерскиот труд во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд, поради лични причини.
Одлука по барањето бр. 0404-2/9 од 10. 9. 2014 година поднесено од
проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, наставник на Музичкатга
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за да изведува
високообразовна дејност - ментор на III (трет) циклус на студии по Музичка
интерпретација на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Одлука по извештајот - рецензијата за издавање на скрипта, под
наслов: „Програмска музика за соло флејта на 20 век“ од авторот доц. м-р
Златка Митева.
Одлука за ангажирање проф. Бисерка Цвејиќ од Р. Србија како
визитинг-професор (Visiting professor) на насоката Вокално пеење на
Музичката академија приУниверзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за период
од 2 години.
Одлуки по барања на студенти.
на Петар Трбојевиќ, студент на Музичката академија, студиска
програма Пијано, поради остварен Еразмус престој на Педагошкиот
факултет при Универзитетот во Марибор, Р. Словенија, во 6-ти семестар,
му се признаваат активности по предмети од 6-ти семестар на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/6 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Драган Теодосиев, студент на насоката Ударни инструменти,
за активирање на студиите.
Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-15/2 од 5.9.2014 година
од студент Пеце Ангелковски, со број на индекс 12469, за префрлување
од насоката: Виолина на насоката: Виола на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент. Семестарот
во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно освоените
кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-15/1 од 22. 8. 2014 година
од студент Даниел Тренчовски,со број на индекс 12416, за префрлување
од насоката: Етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти Етнокореологија на насоката: Теорија на музиката и музичка педагогија
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како
редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде
определен согласно освоените кредити и Одлуката од ректорот.
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Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/9 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Иван Димков, студент на насоката Саксофон, за активирање
на студиите
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/11 од 10. 9. 2014
година поднесено од Александар Стојанов, студент на насоката Теорија на
музиката и музичка педагогија, за активирање на студиите.
Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-14/3 од 10.9.2014 и ба
рање бр.1505-17/2 од 10.09.2014 година од Ненад Димоски, за префрлување
од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на насока/студиска
програма - Теорија на музиката и музичка педагогија на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно
освоените кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за прифаќа барањето бр. 1505-15/4 од 10. 9. 2014 година
од студент Дарко Коцев, со број на индекс 12461, за префрлување од
насоката: Етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти –
Етнокореологија на насоката: Теорија на музиката и музичка педагогија
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како
редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде
определен согласно освоените кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/13 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Дарко Ангеловски, студент на насоката Етнокорелогија,
етномузикологија и народни инструменти - Етноореологија, за активирање
на студиите.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/14 од 10. 9. 2014
година поднесено од Милена Глигорова, студент на насоката Теорија на
музиката и музичка педагогија, за активирање на студиите
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/12 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Ване Златков, студент на насоката Теорија на музиката и
музичка педагогија, за активирање на студиите.
Одлука за прифаќа барањето бр. 1505-15/3 од 10. 09. 2014 и барањето
бр.1505-17/11 од 10. 9. 2014 година од студентот Мартин Николов, со
број на индекс 12395, за префрлување од насока Пијано на насоката на
Теорија на музиката и музичка педагогија на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како редовен студент. Семестарот
во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно освоените
кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-17/8 од 10 .9. 2014
година од Јане Петкоски за префрлување од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје на насока/студиска програма - Пијано на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен
согласно освоените кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за прифаќа барањето бр. 1505-17/10 од 10 .9. 2014 година
од Нинослав Спировски за префрлување од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје на насока/студиска програма - Кларинет на Музичката
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академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно
освоените кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за прифаќање на барањето бр.1505-17/9 од 10. 9. 2014 на
Петре Штерјов за префрлување од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје на насока/студиска програма Пијано на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент. Семестарот
во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно освоените
кредити и Одлуката од ректорот.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/7 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Спасе Петров, студент на насоката Теорија на музиката и
музичка педагогија, за активирање на студиите.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/8 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Младен Спасовски, студент на насоката Теорија на музиката
и музичка педагогија, за активирање на студиите.
Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/10 од 10. 9. 2014 година
поднесено од Лазe Ѓорѓиев, студент на насоката Теорија на музиката и
музичка педагогија, за активирање на студиите.
Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
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проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска

Сесија: Октомвриска (дополнителна) сесија 2013
Оддел/катедра: ТМТП и ВИ
Модул/насока: сите
Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Успех

Историја на
музиката 1

4

1

3

3

6

/

Историја на
музиката 2

7

3

5

5

6

16%

Историја на
музиката 4

6

1

3

4

6,5

20%

1

940

Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Историја на
музиката 1
Историја на
музиката 2
Историја на
музиката 3
Историја на
музиката 4
Познавање
музички
инструменти

17

2

2

4

1

2

7

3

2

2
23

9 10

1
1

Сесија: Февруарска (втора) сесија 2014
Оддел/катедра: МТП и ВИ
Модул/насока: сите
Предмет

8

7,5

Успех

6

7

8

9 10

4

3

3

3

2
1

1

3

1

1
3

9

3

4

1

Процент на
неположени

2

7

Просечна
оценка

Познавање
музички
инструменти

6

Вкупно
положиле

Предмет

15

8

2

6

33%

8

8

/

1

6

/

17

7,3

15%

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Процент на
неположени

2

8

50%

2

6

33,3%

2

6

7

Историја на
музиката 2
Историја на
музиката 3
Историја на
музиката 4
Познавање
музички
инструменти
Историја на
македонската
музика

1
1

2
8

3

5

1

Не се јавиле

Вкупно
пријавени

9 10

1
1

1
1

1

Сесија: Јунска (прва) сесија 2014
Оддел/катедра: МТП и ВИ
Модул/насока: сите
Предмет

8

Успех
6

2

7

8

1

1

2

2

8

6

2

1

1

4

1

1

9 10

1

1

1

8

50%

2

7,5

50%

Процент на
неположени

3

Просечна
оценка

4

6

Просечна
оценка

1

Вкупно
положиле

1

Успех

Вкупно
положиле

Историја на
музиката 1
Историја на
музиката 2
Историја на
музиката 3
Историја на
музиката 4
Познавање
музички
инструменти
Историја на
македонската
музика

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Априлска сесија 2014
Оддел/катедра: МТП и ВИ
Модул/насока: сите

2

7,5

1

6

50%

1

8

50%

2

8,7

33,3%

941

7

1

942

1

6

50%

8

6,1

30%

5

2

1

1

6

33%

7

2

2

2

6

60%

1

1

Не се јавиле

Вкупно
пријавени
2

Успех
6

7

1

1

8

9 10

Просечна
оценка

Историја на
музиката 1
Историја на
музиката 2
Историја на
музиката 3
Историја на
музиката 4
Познавање
музички
инструменти
Историја на
македонската
музика

9 10

1

Сесија: Септемврсика сесија 2014
Оддел/катедра: МТП и ВИ
Модул/насока: сите
Предмет

8

Процент на
неположени

11

7

Процент на
неположени

1

6

Просечна
оценка

3

Успех

Вкупно
положиле

Историја на
музиката 1
Историја на
музиката 2
Историја на
музиката 3
Познавање
музички
инструменти
Историја на
македонската
музика

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска (втора) сесија 2014
Оддел/катедра: МТП и ВИ
Модул/насока: сите

Вкупно
положиле

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

2

6,5

4

1

3

3

6

5

1

3

1

6

25%

2

1

1

1

6

50%

6

1

5

6

2

/

2

6

5
2

/

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

проф.м-р Гоце Гавриловски

Сесија: Октомвриска, 2013 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

11

/

7

/

/

/

/

7

5,8

30%

2

/

1

/

/

/

/

1

5,5

50%

4

/

2

/

/

/

/

2

5,5

50%

3

/

3

/

/

/

/

3

6

0%

6

7

8

9 10

Сесија: Декемвриска, 2013 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Музички форми
со анализа 1
Музички форми
со анализа 3

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

2

/

1

/

/

/

/

1

5,5

50%

1

/

1

/

/

/

/

1

6

0%

6

7

8

9 10

Сесија: Февруарска 2014 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Оркестрација 2
Музички форми
со анализа 1
Полифонија

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

4

/

/

3 1

/

/

4

7,7

6

/

1

1

/

3

/

5

8,4

17%

3

/

3

/

/

/

/

3

6

0%

6

7

8

9 10

Процент на
неположени

Вокална
полифонија
Инструментална
полифонија
Музички форми
со анализа 1
Оркестрација 1

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

0%

943

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Сесија: Апрлиска 2014 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

2

/

2

/

/

/

/

2

6

0%

4

/

1

/

/

/

/

1

5,3

75%

6

/

4

1

/

/

/

5

6

17%

6

7

8

9 10

Сесија: Јунска, прва сесија, 2014 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:

Просечна
оценка

Процент на
неположени

/
/

/
1

1 1 /
1 1 1

/
1

2
5

7,5
8

0
0

14

/

3

/

2 2

1

8

6,6

40

9
5
2

/
/
/

1
2
1

5 1 1
/ 1 /
/ / /

1
/
/

9
3
2

7,55
6
6

0
40
0

7

8

Оркестрација 1
Оркестрација 3
Полифонија 1

944

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска, втора сесија, 2014 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:

3
2
2

/
/
1

9 10

Успех

6

7

8

9 10

/
/
/

2
1
/

1
1
/

/
/
/

/
/
/

Процент на
неположени

Вкупно
положиле

2
5

6

Просечна
оценка

Не се јавиле

Оркестрација 3
Оркестрација 1
Музички форми
сос анализа 2
Полифонија 3
Полифонија
Полифонија 2

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

Вкупно
положиле

Инструментална
полифонија
Полифонија 2
Музички форми
со анализа 1

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

3
2
/

7,3
7,5
5

0
0
50

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Инструментална
полифонија
Полифонија
Музички форми2
Музички форми
со анализа 3

4

/

3

/

/

/

/

3

5,8

25

3
4

/
/

1
1

2
/

/
/

/
/

/
/

3
1

6,7
5,3

0
75

2

/

1

/

/

/

/

1

6

50

Сесија: Септемвриска, прва сесија, 2014 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Музички форми
со анализа 2
Полифонија 1
Полифонија

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

/

1

/

/

/

/

1

6

0

1
2

/
.

/
/

/
1

/
/

/
/

/
/

/
1

5
6

100
50

6

7

8

9 10

Сесија: Септемвриска, втора сесија, 2014 год.
Оддел/катедра: ТММП/ ВИ оддел
Модул/насока:
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Полифонија
Оркестрација
Музички форми
со анализа 2

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

5
2

1
1

4
/

/
1

/
/

/
/

/
/

4
1

6
7

/
/

4

1

2

1

/

/

/

3

6,3

/

6

7

8

9 10

доц.м-р Владимир Јаневски

Сесија: октомвриска (дополонителна)
Оддел/катедра: етнокореологија
Модул/насока: етнокореологија

945

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Вовед во етнокореологија
1
Вовед во етнокореологија
2
Обредни игри
Историја на
традиционална игра
Кинетографија
Методологија на научно
истражувачка работа во
етнокореологијата
Традиционални игри на
Балканот
Етнокореологија со
народни ора 1
Етнокореологија со
народни ора 2
Етнокореологија со
народни ора 5
Етнокореологија со
народни ора 7

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

3

1

1

/

1

/

/

2

7

/

1

/

1

/

/

/

/

1

6

/

1

/

1

/

/

/

/

1

6

/

1

/

/

1

/

/

/

1

7

/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

1

/

1

/

/

/

/

1

6

/

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

4

2

1

/

1

/

/

2

7

2

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

1

/

/

1

/

/

/

1

7

/

6

7

8

9 10

Сесија: декември
Оддел/катедра: етнокореологија
Модул/насока: етнокореологија

946

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Методика на настава по
народни ора1
Обредни игри
Методологија на научно
истражувачка работа во
етнокореологијата
Етнокореологија со
народни ора 5

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

/

/

/

/

/

1

1

10

/

1

/

/

/

/

/

1

1

10

/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

6

7

8

9 10

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Успех

Вкупно
положиле

Вовед во
етнокореологија 1
Вовед во
етнокореологија 2
Историја на
традиционална игра
Кинетографија
Методологија на научно
истражувачка работа во
етнокореологијата
Традиционални игри на
Балканот
Етнокореологија со
народни ора 1
Етнокореологија со
народни ора 2
Етнокореологија со
народни ора 3
Етнокореологија со
народни ора 5
Етнокореологија со
народни ора 6
Етнокореологија со
народни ора 7
Етнокореологија со
народни ора 8

12

10

2

/

/

/

/

2

6

/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

3

/

/

/

/

/

3

3

10

/

8

1

/

2

1

3

1

7

8.28

1

3

1

/

/

/

/

2

2

10

1

1

/

1

/

/

/

/

1

6

/

10

6

2

1

1

/

/

4

6.75

/

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

9

1

/

1

/

2

1

4

8.75

1

7

/

/

/

2

2

3

7

9.14

/

1

/

/

1

/

/

/

1

7

/

3

/

/

/

1

/

1

1

9

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: октомвриска (јануари - февруари)
Оддел/катедра: етнокореологија
Модул/насока: етнокореологија

6

7

8

9 10

947

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Сесија: (април)
Оддел/катедра: етнокореологија
Модул/насока: етнокореологија
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Вовед во
етнокореологија 1
Обредни игри
Кинетографија
Методологија на научно
истражувачка работа во
етнокореологијата
Етнокореологија со
народни ора 1
Етнокореологија со
народни ора 2
Етнокореологија со
народни ора 4
Етнокореологија со
народни ора 6
Етнокореологија со
народни ора 7
Етнокореологија со
народни ора 8

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

4

3

1

/

/

/

/

1

6

/

1
2

1
/

/
/

/
/

/
2

/
/

/
/

/
2

/
8

/
/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

3

2

/

/

1

/

/

1

8

/

1

/

1

/

/

/

/

1

6

/

1

/

1

/

/

/

/

1

6

/

3

1

/

/

/

2

/

2

9

/

2

1

1

/

/

/

/

1

6

/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

6

7

8

9 10

Сесија: (јуни)
Оддел/катедра: етнокореологија
Модул/насока: етнокореологија

948

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Вовед во
етнокореологија 1
Вовед во
етнокореологија 2
Историја на
традиционална игра

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

/

3

/

3

9

/

1

/

/

/

1

/

/

1

8

/

6

7

8

9 10

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Методологија на научно
истражувачка работа во
етнокореологијата
Традиционални игри на
Балканот
Етнокореологија со
народни ора 1
Етнокореологија со
народни ора 2
Етнокореологија со
народни ора 3
Етнокореологија со
народни ора 4
Етнокореологија со
народни ора 5
Етнокореологија со
народни ора 6
Етнокореологија со
народни ора 7
Етнокореологија со
народни ора 8

3

1

/

1

1

/

/

2

7.5

/

9

2

/

/

1

4

2

7

9.1

/

4

3

1

/

/

/

/

1

6

/

3

/

/

/

2

1

/

3

8.33

/

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

2

1

/

/

/

/

1

1

10

/

1

/

/

/

/

1

/

1

9

/

5

1

/

/

/

2

2

4

9.5

/

2

/

/

/

/

2

/

2

9

/

2

/

/

/

1

/

1

2

9

/

Сесија: (август - септември)
Оддел/катедра: етнокореологија
Модул/насока: етнокореологија
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Традиционални игри
на Балканот
Етнокореологија со
народни ора 1
Етнокореологија со
народни ора 2
Етнокореологија со
народни ора 3
Етнокореологија со
народни ора 4

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

/

/

/

/

/

1

1

10

/

2

2

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

2

2

/

/

/

/

/

/

/

/

2

1

/

/

/

1

/

1

9

/

6

7

8

9 10

949
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проф.м-р Марјан Јанкоски

Сесија: Октомвриска (дополнителна) сесија 2013
Оддел/катедра: ТММП
Модул/насока: Народни инструменти, Оркестар на народни инструменти,
Хорско Пеење

/

/

/

/

/

1

1

10

0

1

/

/

/

/

/

1

1

10

0

1
1

/
/

/
/

/
/

/
1

/
/

/
/

0
1

5
8

100
0

7

8

9 10

Просечна
оценка
Процент на
неположени

1

6

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Народни инструменти
4
Оркестар на народни
инструменти 2
Хорско пеење 2
Хорско пеење 4

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

Сесија: Февруарска Прва сесија
Оддел/катедра: ТММП, Џез студии
Модул/насока: Народни инструменти, Оркестар на народни инструменти,
Хорско Пеење
Вкупно
положиле

Просечна
оценка

2

/

/

1

/

/

1

2

8,5

0

2

/

/

1

/

1

/

2

8

0

2

/

/

/

/

/

2

2

10

0

6

7

8

9 10

Процент на
неположени

Не се јавиле

Народни инструменти
3
Оркестар на народни
инструменти 1
Хорско пеење 3

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

950

7

8

9 10

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Февруарска Втора сесија 2014
Оддел/катедра: ТММП, Џез студии
Модул/насока: Народни инструменти, Оркестар на народни инструменти,
Хорско Пеење

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Народни инструменти
1
Народни инструменти
3
Народни инструменти
5
Оркестар на народни
инструменти 1
Оркестар на народни
инструменти 3
Хорско пеење 1
Хорско пеење 3
Хорско пеење 4

4

/

/

1

2

1

/

4

8

0

1

/

/

/

1

/

/

1

8

0

2

/

/

1

1

/

/

2

7,5

0

1

/

/

/

1

/

/

1

8

0

2

/

/

/

1

1

/

2

8,5

0

11
14
1

/
/
/

/
/
/

1
1
/

5
2
/

2
2
1

2
9
/

10
14
1

8,5
9,36
9

9
0
0

Сесија: Јунска Прва сесија 2014
Оддел/катедра: ТММП, Џез студии
Модул/насока: Народни инструменти, Оркестар на народни инструменти,
Хорско Пеење
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Народни инструменти
2
Народни инструменти
4
Оркестар на народни
инструменти 2
Хорско пеење 2
Хорско пеење 4

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

3

/

/

/

2

1

/

3

8.33

0

2

/

/

/

/

1

1

2

9,5

0

2

/

/

/

1

/

1

2

9

0

7
4

/
/

/
/

1
1

3
/

2
2

1
1

7
4

8,43
8,75

0
0

6

7

8

9 10

7

8

9 10

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска Втора сесија 2014
Оддел/катедра: ТММП, Џез студии
Модул/насока: Народни инструменти, Оркестар на народни инструменти,
Хорско Пеење

951
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Народни инструменти
2
Народни инструменти
4
Народни инструменти
6
Оркестар на народни
инструменти 2
Оркестар на народни
инструменти 4
Хорско пеење 1
Хорско пеење 2
Хорско пеење 3
Хорско пеење 4

1

/

/

/

/

/

1

1

10

0

1

/

/

/

1

/

/

1

8

0

2

/

/

/

2

/

/

2

8

0

1

/

/

/

1

/

/

1

8

0

2

/

/

/

1

1

/

2

8,5

0

2
4
2
5

/
/
/
/

/
/
/
1

/
3
1
/

2
1
1
/

/
/
/
3

/
/
/
1

2
4
2
5

8
7,25
7,5
8,4

0
0
0
0

Сесија: Септемвриска Прва сесија 2014
Оддел/катедра: ТММП,
Модул/насока: Народни инструменти, Оркестар на народни инструменти,
Хорско Пеење
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Народни инструменти
3
Оркестар на народни
инструменти 1
Хорско пеење 2

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

1

/

1

9

0

6

7

8

9 10

доц.м-р Горанчо Ангелов

Сесија: Октомвриска (дополнителна) сесија 2013
Оддел/катедра: Етномузикологија, етномузикологија
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија

952

0

/

1

1

/

/

2

7.5

0

1

0

/

1

/

/

/

1

7

0

7

8

9

10

Процент на
неположени

2

6

Вкупно
положиле
Просечна
оценка

Не се јавиле

Традиционални
инструменти 2
Традиционални
инструменти 4

народни

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

и

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

9 10

/

/

/

1

2

0

етномузикологија

Успех

6

7

8

9 10

/

/

/

/

Сесија: Февруарска Втора сесија 2014
Оддел/катедра: Етномузикологија,
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија

народни

10

0

Просечна
оценка

Процент на
неположени

народни

Вкупно
положиле

и

Не се јавиле

Традиционални
инструменти 1
Традиционални
инструменти 2
Традиционални
инструменти 3

и

2

етномузикологија

Успех

0

Вкупно
пријавени

Предмет

2

9

1

Процент на
неположени

Традиционални
инструменти 3

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Февруарска Прва сесија 2014
Оддел/катедра: Етномузикологија,
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија

/

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

7

Просечна
оценка

0

6

народни

Вкупно
положиле

1

Успех

и

Вкупно
положиле

Традиционални
инструменти 4

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Декемвриска (дополнителна) сесија 2013
Оддел/катедра: Етномузикологија, етномузикологија
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија

3

0

/

/

1

/

2

3

9.33

0

1

0

1

/

/

/

/

1

6

0

5

0

/

1

1

2

1

5

8.6

0

6

7

8

9 10

953
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Оркестар на
традиционални
инструменти 3

5

0

/

1

Сесија: Јунска прва сесија 2014
Оддел/катедра: Етномузикологија,
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија

954

Процент на
неположени

народни

Просечна
оценка

и

0

Вкупно
положиле

Успех

8.8

2

0

/

/

/

/

2

2

10

0

3

0

/

/

/

/

3

3

10

0

3

0

/

/

/

2

/

2

7.66

33

6

7

8

9 10

етномузикологија

Вкупно положиле

Просечна оценка

Процент на
неположени

народни

Не се јавиле

Успех

и

Вкупно пријавени

Традиционални
инструменти 2
Традиционални
инструменти 3
Традиционални
инструменти 4
Оркестар на
традиционални
инструменти 2

5

етномузикологија

Сесија: Јунска Втора сесија 2014
Оддел/катедра: Етномузикологија,
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија

Предмет

2

Не се јавиле

Традиционални
инструменти 2
Традиционални
инструменти 4
Оркестар на
традиционални
инструменти 2

1

Вкупно
пријавени

Предмет

1

1

0

/

/

1

/

/

1

8

0

2

0

/

/

/

/

/

0

5

100

3

0

/

/

/

2

/

2

7.66

33

3

0

1

/

/

/

2

3

8.66

0

6

7

8

9 10

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Сесија: Септемвриска (дополнителна) сесија 2014
Оддел/катедра: Етномузикологија, етномузикологија
инструменти
Модул/насока: Етнокореологија
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

народни

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

и

1

0

/

/

/

/

1

1

10

0

1

0

/

/

1

/

/

1

8

0

Традиционални
инструменти 4
Оркестар на
традиционални
инструменти 4

6

7

8

9 10

Сесија: Октомвриска (дополнителна) сесија 2013
Оддел/катедра: ТМ и МП, ВИ
Модул/насока: ТМ и МП, ВИ
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Свирење на хорски
партитури 1
Хорско диригирање
1

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

2

/

1

/

1

/

/

2

7

0

1

/

6

/

/

/

/

1

6

0

6

7

8

9 10

Сесија: Февруарска втора сесија 2014 год.
Оддел/катедра: ТМ и МП, ВИ
Модул/насока: ТМ и МП, ВИ
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Свирење на хорски
партитури 2
Хорско
диригирање 1

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

4

0

/

/

2

/

2

4

9

0

10

0

/

/

4

/

6

10

9.2

0

6

7

8

9 10

955
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Хорско
диригирање 2
Хорско
диригирање 3

4

0

2

/

/

/

2

4

8

0

5

0

/

/

3

1

1

5

8.6

0

Сесија: Априлска (дополнителна) сесија 2014 год.
Оддел/катедра: ТМ и МП, ВИ
Модул/насока: ТМ и МП, ВИ
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Хорско
диригирање 1
Хорско
диригирање 3

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

0

/

1

/

/

/

1

7

0

1

0

1

/

/

/

/

1

6

0

6

7

8

9 10

Сесија: Јунска Прва сесија 2014 год.
Оддел/катедра: ТМ и МП, ВИ
Модул/насока: ТМ и МП, ВИ

956

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Хорско
диригирање 2
Хорско
диригирање 4
Свирење на хорски
партитури 1

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

5

0

1

1 0 2

1

5

8.2

0

3

0

/

1

/

1

1

3

8.66

0

3

0

/

/

1 1

/

2

8.5

30

6

7

8

9 10

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Сесија: Јунска Втора сесија 2014 год.
Оддел/катедра: ТМ и МП, ВИ
Модул/насока: ТМ и МП, ВИ
Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Предмет

Успех

2

0

1

/

1

/

/

2

7

0

2

0

1

/

/

/

1

2

8

0

4

0

1

/

/

2

1

4

8.5

0

Хорско
диригирање 1
Хорско
диригирање 2
Свирење на хорски
партитури 1

6

7

8

9 10

Сесија: Септемвриска Прва сесија 2014 год.
Оддел/катедра: ТМ и МП, ВИ
Модул/насока: ТМ и МП, ВИ
Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Предмет

Успех

1

0

1

/

/

/

/

1

6

0

1

0

/

1

/

/

/

1

7

0

3

0

1

/

/

/

/

1

5.33

66

Хорско
диригирање 1
Хорско
диригирање 2
Свирење на хорски
партитури 1

6

7

8

9 10

асс.м-р Ленче Насев

7

8

9 10

5

1

0

0

0

Процент на
неположени

0

6

Просечна
оценка

6

Успех

Вкупно
положиле

Meтодика на
музичка настава 1

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Февруарска втора сесија 2014
Оддел/катедра: :Теорија на музиката и музичка педагогија
Модул/насока: :Теорија на музиката и музичка педагогија

6

6,17

/

957
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Методика на
музичка настава 2

0

0

0

0

0

0

0

0

\

/

7

8

9 10

0

0

1

0

0

Процент на
неположени

0

6

Просечна
оценка

1

Успех

Вкупно
положиле

Meтодика на
музичка настава 2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска прва испитна сесија 2014
Оддел/катедра: :Теорија на музиката и музичка педагогија
Модул/насока: :Теорија на музиката и музичка педагогија

1

8,0

/

Сесија:Јунска втора испитна сесија 2014
Оддел/катедра: :Теорија на музиката и музичка педагогија
Модул/насока: :Теорија на музиката и музичка педагогија
Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

1

1

0

0

0

0

0

0

/

/

4

1

0

1

1

1

0

3

7,20

0%

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Meтодика на
музичка настава 1
Meтодика на
музичка настава 2

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

0

6,0

/

6

7

8

9 10

Meтодика
на
музичка настава 1

958

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска испитна сесија 2014
Оддел/катедра: :Теорија на музиката и музичка педагогија
Модул/насока: :Теорија на музиката и музичка педагогија

1

0

Успех

6

7

8

9 10

1

0

0

0

0

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

доц.м-р Ангеле Михајловски

Сесија: Февруарска втора сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

3

7

8

9 10

/

/

2

/

/

Процент на
неположени

5

6

Просечна
оценка

Не се јавиле

Пијано 1

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

2

8

60%

Сесија: Априлска дополнителна сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

1

/

/

/

/

Процент на
неположени

9 10

1

6

50%

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

1

7

Просечна
оценка

2

6

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Пијано 1

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

1

7

0%

Сесија: Октомвриска дополнителна сесија 2013
Оддел/катедра: ВИ Пијано

Предмет

Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Модул/насока: Пијано

Пијано 1

1

0

Успех
6

7

8

9 10

/

1

/

/

/

959
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Сесија: Јунска прва сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

1

7

8

9 10

/

/

1

/

/

Процент на
неположени

2

6

Просечна
оценка

Не се јавиле

Пијано 1

Успех

1

8

50%

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

Сесија: Септемвриска дополнителна сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

/

1

/

/

/

Процент на
неположени

9 10

1

7

0%

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

/

7

Просечна
оценка

1

6

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Пијано 2

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

1

10

0%

Сесија: Октомвриска дополнителна сесија 2013
Оддел/катедра: ВИ Пијано

960

Предмет

Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Модул/насока: Пијано

Пијано 2

1

/

Успех
6

7

8

9 10

/

/

/

/

1

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Сесија: Јунска прва сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

/

7

8

9 10

/

2

/

/

/

Процент на
неположени

2

6

Просечна
оценка

Не се јавиле

Пијано 2

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

2

7

0%

Сесија: Септемвриска дополнителна сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

/

1

/

/

/

Процент на
неположени

9 10

1

7

0%

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

/

7

Просечна
оценка

1

6

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Пијано 3

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

2

9

0%

Предмет

Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Сесија: Априлска дополнителна сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано
Модул/насока: Пијано

Пијано 3

2

/

Успех
6

7

8

9 10

/

/

1

/

1

961
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Сесија: Декемвриска дополнителна сесија 2013
Оддел/катедра: ВИ Пијано

/

7

8

9 10

/

/

1

/

/

Процент на
неположени

1

6

Просечна
оценка

Не се јавиле

Пијано 4

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

1

8

0%

Сесија: Февруарска втора сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

/

/

/

/

/

Процент на
неположени

9 10

/

5

100%

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

1

7

Просечна
оценка

1

6

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Пијано 4

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

2

8,5

0%

Сесија: Априлска дополнителна сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

962

Предмет

Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Модул/насока: Пијано

Пијано 4

2

/

Успех
6

7

8

9 10

/

/

1

1

/

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Сесија: Јунска втора сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

/

/

/

/

1

Процент на
неположени

9 10

1

10

0%

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

/

7

Просечна
оценка

1

6

Вкупно
положиле

Не се јавиле

Пијано 7

Успех

Вкупно
положиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Модул/насока: Пијано

1

10

0%

Сесија: Февруарска втора сесија 2014
Оддел/катедра: ВИ Пијано

Предмет

Вкупно
пријавени

Не се јавиле

Модул/насока: Пијано

Пијано 7

1

/

Успех
6

7

8

9 10

/

/

/

/

1

доц.м-р Златка Митева

1

/

7

8

9 10

1
1

Процент на
неположени

/

6

Просечна
оценка

1

Успех

Вкупно
положиле

Флејта со
оркестарски
делници 3
Флејта со
оркестарски
делници 7

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јануарска сесија
Оддел/катедра: Вокално инструментален оддел – кадетра за дрвени дувачки
инструменти
Модул/насока: флејта со оркестарски делници

1

8

0%

1

9

0%
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/

7

8

9

10

1

Процент на
неположени

1

6

Просечна
оценка

Не се јавиле

Флејта со
оркестарски
делници 1

Успех

В к у п н о
положиле

Предмет

В к у п н о
пријавени

Сесија:Априлска сесија
Оддел/катедра: Вокално инструментален оддел – кадетра за дрвени дувачки
инструменти
Модул/насока: флејта со оркестарски делници

1

6

0%

									

1

/

1

/

7

8

9 10

1
1
1

Процент на
неположени

/

6

Просечна
оценка

1

Успех

Вкупно
положиле

Флејта со
оркестарски
делници 2
Флејта со
оркестарски
делници 4
Флејта со
оркестарски
делници 8

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска сесија
Оддел/катедра: Вокално инструментален оддел – кадетра за дрвени дувачки
инструменти
Модул/насока: флејта со оркестарски делници

1

7

0%

1

8

0%

1

10

0%

964

7

8

9 10

Процент на
неположени

6

Успех

Просечна
оценка

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: декемвриска (дополнителна)
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

Вкупно
положиле

									
Џез оддел

/

/

/

Џез гитара 7
Џез ансамбл 4
Џез ансамбл 5

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: февруарска прва
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

1
1
2

/
/
/

/

1

6

7

8

9 10

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Сесија: февруарска втора
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

0

1
1
2

10
10
10

0
0
0

1
1
2

Вкупно положиле

Просечна оценка

Процент на
неположени

Успех
Не се јавиле

Вовед во Џез историја и
теорија 1
Вовез историја и теорија 2
Џез гитара 1
Џез гитара 3
Џез гитара 5
Џез гитара 7
Џез пијано 1
Џез пијано 3
Џез пијано 5
Џез пијано 7
Џез саксофон 1
Џез саксофон 3
Џез саксофон 5
Џез саксофон 8
Ударни инструменти1
Ударни инструменти3
Ударни инструменти6

9

Вкупно пријавени

Предмет

/

Успех

1

Процент на
неположени

1

Просечна
оценка

Џез бас 5

Вкупно
положиле

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

13

/

1

2

6

1

1

11

7,9

15

1
5
1
1
2
1
1
1
1
2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
2
1
/
/
/
/
1
/
1
1
1
/
/
/
/

/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
3
/
1

/
2
/
/
1
1
/
/
1
/
2
/
/
/
1
/

/
/
/
1
1
/
1
/
/
/

0
5
1
1
2
1
1
1
1
2

/
8
7
10
9,5
9
10
7
9
7
8,3
7
8
8
9,5
8

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
3
2
1

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

6

7

8

9 10

/
/
/
/
1
/

3
1
1
3
2
1

0
0
0
0
0
0
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/
/
/
/
/
/
1
3
1

Џез гитара 3
Џез хармонија 3

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: априлска (дополнителна)
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

1
1

/
/

966

/
1
1
3
/
4
/
3
3

6

7

8

9 10

/
/

/
1

1
/

/
/

/
/

1
1
1
9
1
10
1
13
8

8
9
9
9,4
10
9,4
6
7,6
7,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Процент на
неположени

0
0

Просечна
оценка

8
7

Вкупно
положиле

1
1

Не се јавиле

Успех

/
/
/
5
1
5
/
/
/

Вкупно
пријавени

Атонален солфеж
Вовед во Џез
историја и теорија
1
Вовед во Џез
историја и теорија
2
Гитара 1
Гитара 6
Пијано 8

1
/
/
1
/
1
/
5
2

Успех

Сесија: јунска прва
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

Предмет

/
/
/
/
/
/
/
2
2

Процент на
неположени

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Просечна
оценка

1
1
1
9
1
10
1
13
8

Вкупно
положиле

Ударни инструменти7
Џез ансамбл 1
Џез ансамбл 2
Џез ансамбл 3
Џез ансамбл 4
Џез ансамбл 5
Џез бас 1
Џез хармонија 1
Џез хармонија 3

1

/

/

/

1

/

/

1

8

0

1

/

/

1

/

/

/

1

7

0

1

/

/

/

/

/

/

/

/

100

1
1
1

/
/
/

/
/
/

1
/
/

/
/
/

/
/
/

/
1
1

1
1
1

7
10
10

0
0
0

6

7

8

9 10

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Ударни
инструменти8
Џез ансамбл 4
Џез ансамбл 6
Џез хармонија 1
Џез хармонија 2

1

/

/

/

/

1

/

1

9

0

1
2
1
1

/
/
/
/

/
/
/
/

/
1
/
1

/
/
/
/

1
1
1
/

/
2
/
/

1
4
1
1

9
9
9
7

0
0
0
0

Сесија: јунска втора
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Ударни
инструменти2
Ударни
инструменти4
Ударни
инструменти5
Уарни
инструменти6
Ударни
инструменти8
Џез ансамбл 3
Џез ансамбл 4
Џез ансамбл 5
Џез ансамбл 6

Вкупно
положиле

Џез саксофон 6

Не се јавиле

Атонален слофеж
Вовед во Џез
историја и теорија
1
Вовед во Џез
историја и теорија
2
Џез гитара 2
Џез гитара 8
Џез пијано 1
Џез пијано 2
Џез саксофон 2

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

5

/

/

1

1

1

/

3

8

36

2

/

1

/

1

/

/

2

7

0

11

/

1

2

2

2

1

8

8

21

4
3
1
2
2

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

1
/
/
/
2

2
/
1
1
/

/
/
/
1
/

1
3
/
/
/

4
3
1
2
2

8,2
10
8
8.5
7

0
0
0
0
0

3

/

/

/

/

3

/

3

9

0

1

/

/

/

/

/

1

1

10

0

1

/

/

/

/

1

/

1

9

0

2

/

/

/

/

/

2

2

10

0

1

/

/

/

/

/

1

1

10

0

3
9
4
13

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
1

2
3
/
/

/
2
2
1

1
4
2
11

3
9
4
13

8,6
9,1
9,5
9,6

0
0
0
0

1

/

6

7

8

9 10

/

1

/

/

/

1

7

0
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Џез бас 7
Џез бас 8
Џез хармонија 1
Џез хармонија 3
Џез хармонија 4

1
1
2
13
1

/
/
/
/
/

/
1
/
/
/

/
/
/
7
/

Сесија: септемвриска (дополнителна)
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:

968

Процент на
неположени

0
0
0
7
0

Просечна
оценка

8
6
8,5
7,4
10

2

/

1

/

/

1

/

2

7,5

0

1

/

/

/

/

/

/

0

/

100

1
1
2
4
1
2

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
1
/
1

/
1
1
/
/
/

/
/
/
2
/
1

1
/
1
1
/
/

1
1
2
4
0
2

10
8
9
8,7
/
8

0
0
0
0
100
0

6

7

8

9 10

Не се јавиле

Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Успех

Вкупно
пријавени

Вовед во Џез историја
и теорија 2
Џез ансамбл 6
Џез хармонија 2

1
1
2
12
1

Вкупно
положиле

Успех

Сесија: октомвриска (дополнителна)
Оддел/катедра: џез оддел
Модул/насока:
Предмет

/
/
/
/
1

Не се јавиле

Атонален солфеж
Вовед во Џез историја
и теорија 1
Џез пијано 4
Џез пијано 6
Ударни инструменти7
Џез ансамбл 4
Џез хармонија 2
Џез хармонија 4

/
/
1
/
/

Вкупно
пријавени

Предмет

1
/
1
5
/

1

/

1

/

/

/

/

1

6

0

2
1

/
/

/
/

/
1

/
/

/
/

2
/

2
1

10
7

0
0

6

7

8

9 10

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

6. Техничка опременост
на лаборатории, предавални или
амфитеатри на факултетот
Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет
Р.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.
28.
29.

Вид на опрема

LCD проектор
Печатар Херох 3428
Копер ХЕРОХ 4250
Џи- Ви – Си мини систем
Циско свич
Дигитално пијано
Полуконцертно пијано
Пијанино
Стејџ пијано
Пијанино
Тапани со чинели и сталки
Гитарски засилувач
Засилувачи за електрично пијано
Бас засилувач Leni
Бас засилувач

Бела табла 240х120 цм (магнетно петолиние)

Синтизајзер
Стејџ пијано
Контрабас
Кавал
Тамбура
Тапан
Гајда
Конги
Клима
Ресивер
Телевизор
Свич во ходник
Звучници

Количина

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

3

1
1
2
3
3
2
2
1
5
1
1
2
1

7. Просторни услови
Реновирање, адаптација и санација на просториите
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип од месец февруари 2009 година е сместен во објектот на улицата
„Цветан Димов“ бб во Штип на кој е извршена адаптација и надградба.
Главениот влез на Факултетот се наоѓа на северната страна.
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–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

На приземјето, Факултетот располага со:
три простории за индивидуална настава по пијано;
четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и
дувачки инструменти;
една просторија за групна настава (џез студии);
една просторија на студентски прашања и
два одвоени санитарни јазли, (за мажи и жени со ознаки).
На првиот кат Факултетот 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 Факултетот 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).

Факултетот 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 Факултетот во извештаниот период се извршени редовни
молерофарбаски работи во приземниот дел и холовите на Факултетот.
8. Издавачка дејност
Проф. д-р Милица Шкариќ
Издадена книга
Шкариќ. М. (2013). Интерпретациски проблеми на избрани дела за
клавишни инструменти од Ј. С. Бах. Скопје: МИЦ.
Доц.м-р Владимир Јаневски
Јаневски Владимир, (2013) Кореографското творештво на Трајко
Прокопиев во ансамблот Танец, Годишен зборник, број 3, Универзитет
„Гоце Делчев“, Штип, Факултет за музичка уметност, Штип.
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Домашни/меѓународни проекти
9.Објавени трудови
Објавени трудови од вработените на Факултетот
Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Between
Social Transformation and Continuity: Bektashi Sufi Music Tradition in the
Republic of Macedonia. Review of European Studies, 6 (2). pp. 63-80. ISSN
1918-7173
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) The music
education subject in modern educational trends in the Republic of Macedonia.
Journal of Teaching and Education, 3 (1). pp. 555-560. ISSN 2165-6266
Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Global cultural
processes in the continuity and the prospective of the musical tradition. Journal
of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 3 (2). pp. 271-276. ISSN 2305-9494
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) The impact
of music education on the preference of musical genres in the Republic of
Macedonia. Journal of Teaching and Education, 2 (4). pp. 135-141. ISSN
2156-6266
articles
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Dragan Gjakonovski-Spato,
Grove Dictionary of Music and Musicians University Oxford Press
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Leb I Sol, Grove Music
Dictionary of Music and Musicians, Oxford University Press
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Tose Proeski, Grove Dictionary
of Music and Musicians, Oxford University Press
Монографија
С.Лешкова-Зеленковска & В.Велковска-Трајановска (2014). Каталог
на делата на македонските композитори 1991-2011. Скопје: СОКОМ/2014,
ISBN 987 – 9989 – 801-14-3
Доц.м-р Владимир Јаневски
Јаневски Владимир, (2014) Форми во македонските играорни
образци, Зборник на трудови VI, Илинденски денови, Битола.
Објавени трудови на асс.м-р Ленче Насев
1. Насев, Ленче (2014) Features of musical traditions in Macedonia
through the centuries. Традиција као инспирација, Тематски зборник,
Бања Лука, 2014, ISBN 978-99938-27-13-9. pp. 189-197.
2. Nasev, Lence (2014) Rodna Veličkovska: glasbeni dijalekti v tradicionalni
makedonski ljudski obredni pesmi (recenzija treh knjig).Glasba v šoli in
vrtcu letnik XVIII (1-2). pp. 59-64. ISSN 1854-9721
3. Насев, Ленче (2014) Битола и mузичките врски меѓу Македонија
и Србија. Конзулска Битола и историските современите и идните
културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија ISBN
978-608-65122-3-1. pp. 247-249.
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4. Насев, Ленче (2013) Толкување на првиот став од ДумбартонOкс, концерт за камерен оркестар од Игор Стравински.Зборник
радова за VII Мећународног научног скупа: Музика и неизрециво
& Историја уметности - методи и методологија и њихова примена,
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, ISBN 978-86-8599154-7, 3. pp. 189-192.
5. Насев, Ленче (2013) Уметност, култура и музичко
образование. Воспитание - списание за образовна теорија и практика,
8 (12). pp. 71-74. ISSN 1857-5331
1. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Име и презиме
Игор Егоров
Викторија
Егорова
Гоце
Гавриловски
М-р Ванче
Хараламповска

Звање
Насловен
доцент
Насловен
доцент

Област

,,Сликање и сликарска техника‘‘
,,Сликарска технологија‘‘
,,Сликање и сликарска техника‘‘
,,Сликарска технологија‘‘
,,Музички форми со амнализа‘‘
Вонреден
,,Хармонија и полифонија со
професор
анализа‘‘
Насловен
Џез хармонија
доцент

Избор/
реизбор
Избор
Избор
Реизбор
Избор

10. Други активности
Патување на вработени во странство
Учество на конгреси, конференции
Проф. д-р Илчо Јованов
Концертни и други активности
– 05.12.2103 Организирање на Американско музичко катче на ФМУ
– 26.11.2014 Целовечерен концерт, настапува д-р Ана Гацева;
– 12.02.2014 Концерт на студентите по пијано во класата на проф.д-р
Милица Шкариќ
– 12.05.2014 Концерт на студентите по кларинет во класата на доц.д-р
Бранко Павловски
– 14.05.2014 Концерт на Оркестарот на ФМУ при УГД-Штип;
– 13.05.2014 Концерт на Универзитетскиот хор ,, Гоце Делчев ‘‘-Штип
на Меѓународната маниифестација,,Гоцеви Денови‘‘;
член на жири на фестивал на забавни
– октомври 2013
мелодии,,Макфест“.
– 01.06.2014 Концерт на Вокално инструментален оддел на Музичката
академија;
– 10-13.06.2014 член на жири комисија на Блех оркестри и солисти –
Пехчево 2014
– Претседател на жири комисија за изворно свирење и пеење на Пирин
фолк;
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–
–
–
–
–
–
–

Награда за најдобар аранжман на Пирин фолк ;
Член на комисија за селекција на учесници на фестивалот;
Учество со музика и аранжман на Меѓународен фестивал ,,Пирин
фолк‘‘ 2013 – Сандански, Р. Бугарија;
февруари 2014 член на комисијата за избор на композиции на ,,Гоце
Фест‘‘-Скопје
претседател на жири комисијата на ,,Гоце Фест‘‘;
јуни 2014 претседател на управен одбор и на советот на фестивалот
Пеце Атанасовски- Долнени и член на жири комисијата
учество на трибина на фестивалот Пеце Атанасовски со тема ,,Форми
и содржини за презентирање изворен фолклор“

Проф.д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
05-13. November 2013: IJAS London - International Journal of Arts
and Sciences-multidisciplinary Conference, London, труд на тема: Music
Education Subject in Modern Educational Trends in the Republic of Macedonia
06 – 10 April 2014 Vienna: International Conference for Academic
Disciplines , труд на тема: Correlations Between тhe Acquired Knowledge
аnd Practical Applications in the Class Teaching on the Subject of Music
Education
26-30 May 2014, Boston, USA, Harvard Conference, IJASConference,
труд на тема: Certain Sociological Aspects In Preserving The Tradition In
Conditions Of Modern Living: Music As A Timeless Category
16-18 October 2014, Edirne, Turkey 9th International Balkan Education
and Science Congress, труд на тема: Some Scientific Approches about the
Importance of Music
27-29 November 2014, Skopje: First International Conference
ОBSE Conference on Practicum of Future Pedagogues, Teachers and
Kindergarten Teachers, труд на тема: The Importance of the Practical
Work of the Future Teachers for the Subject Music Education”
Одржан семинар
04. February London 2014 University of London SOAS, покана од
проф. д-р Ник Греј (Dr Nick Gray, Music Department) предавање на тема
The Influence of Modern Tendencies on the Musical Heritage in Rural Areas in
Republic of Macedonia). http://www.soas.ac.uk/music/events/music-publicseminars/?showprevious=1
-

-

Други активности
Раководител на проект „Музички инспирации“ - циклус радио
емисии, подготвени и снимени од студентите на Факултетот на
музичка уметност, кои се емитуваат секоја среда од 15.00-15.30 на
УГД ФМ Радио
Член на Универзитетскиот Сенат
Член на Универзитетската комисија за издавачка и нормативна
дејност
Член е на Комисијата за уписи на МА
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Проф.д-р Милица Шкариќ
Целовечерни концерти
5.11.2013, Музеј на Град Скопје, Фестивал Есенски музички
свечености: Целовечерен рецитал со Михајло Арсенски – тенор и Милица
Шкариќ – пијано со дела од Шуман, Форе, Дебиси, Зографски, Прокопиев
и Скаловски;
24.04.2014, Католичка црква, Скопје, концерт орагнизиран од
Германската и Хрватската амбасада: Целовечерен концерт со Иво Мајер
– контратенор (Хрватска), Гонца Богоромова – сопран и Милица Шкариќ
– пијано со дела од Качини, Форе, Моцарт, Перголези, Хендел и др.;
25.04.2014, Концертна сала ФМУ Штип: Концерт со Иво Мајер –
контратенор (Хрватска) и Милица Шкариќ – пијано со дела од Качини,
Перголези, Хендел, Бритн и др.
Концертна дејност на студенти и награди од класата на проф. д-р
Милица Шкариќ
12.02.2014, Концертна сала на ФМУ Штип: Концерт со студентите
Александар Грујовски, Петре Штерјов, Горан Лазаревски, Ива Виденовиќ
и Бисера Иванова од класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ;
03.06.2014, Сала на Македонска опера и балет, Скопје: Концерт на
Петре Штерјов како солист со Македонската филхармонија;
28.06.2014, Меѓународен арт фестивал Дојрана, Дојран: Петре
Штерјов е избран за лауреат на овој фестивал, а Бисера Иванова доби
прва награда од својата категорија.
Проф. д-р Татјана Џорлева
Концертни и други активности:
10.2013 – Издадено ЦД – четирирачно дуо -продуцентска куќа „Излет
кафе”
12.2013 - Новогодишен концерт на студентите од катедрата по пијано
при ФМУ – Штип;
03.2014 - Камерен конецерт на четирирачно дуо, ООМУ “Ристо
Јуруков” - Кочани
06.2014 - Солистички концерт на студентот Драгана Карова во класа
на проф. Татјана Џорлева, Музичка академија - концертна сала - Штип
06.2014 – Концерт на студентите од В.И оддел - уметничка галерија
“Безистен” - Штип
Други активности
Член на комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови
2014/2015 год.;
Член на комисија за признавање на испити на ФМУ;
Коавтор на скрипта „Водич низ пијанистичките техники” - издадена
2014
Рецензент на скрипта под наслов: „Основните обележја на музичката
меморија и нејзиното значење во едукацијата по пијано” од авторите проф.
Емилија Потевска и Анита Накова.
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Проф. м-р Антонијо Китановски
Aвтор на музиката за играниот филм „Медена ноќ“ на режисерот
Иво Трајков,
Автор на музиката за седум документарни филмови во продукција на
Кавал филм и МТВ,
ЦД издание, 3х3 Тони Китановски трио, издадено од СЏФ
Настап на фестивалот „Културни предели“ во Швајцарија
Проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов
Интернационален ден на Џезот – Скопје 30.04.2014
Концерт Санда Бикова септември 2014
Концерт културно лето Кочани Гарден август 2014
Хуманитарен концерт, Музичка академија УГД Штип октомври 2014
Доц. м-р Сашо Поповски
Порта Џез фестивал, концерт и работилница – Битола 2.03.2014
Интернационален ден на џезот – Битола 30.04.2014
Концерт, Икона Сесион. вол2 – Битола 5.06.2014
Бит фест, концерт на современ џез, Битола 8.07.2014
Хуманитарен концерт, Музичка академија УГД Штип октомври 2014
Фестивал на музика од светот, Битола 8.11.2014
Доц. м-р Владимир Јаневски
СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР НА ТЕМА:
“ЕТНОТУРИЗМОТ И ЕТНОЛОШКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”,
во организација на Македонското Етнолошко Друштво, 12 септември
2014 год., Скопје, Македонија
Фестивал за народна музика и игра „Илинденски денови“ – Битола,
Раководител на семинарот за традиционална музика и игра, 2014 година.
Фестивал за традиционална музика и игра Ораовица, Радовиш 2014.
(позиција: Претседател на жири комисија)
Целовечерен концерт во МОБ (2013) ТРАДИЦИОНАЛНИ ИГРИ И
ПЕСНИ ОД БАЛКАНОТ... ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј, Насока за
традиционална музика и игра (позиција: селектор);
Концертна турнеа со студентите при Ансамблот Македонија, низ
градовите Скопје, Битола, Струмица, Куманово (септември 2013).
Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска
Изведби на делата
Dandelion (Глуварче), соло-песна за сопран и пијано, на стихови од
Јован Стрезовски, изведена на вокален концерт Cantatissimo, од Милена
Арсовска - сопран и Елена Атанасовска-Ивановска – пијано
Сонце (Sun) – композиција за соло пијано изведена на пијано
маратонот – Glassworlds, Николас Хорват – пијано, во Париз, Palais de
Tokio
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Кон карпите - за кларинет, вибрафон, пијано, виолина и виолончело,
изведено на првиот концерт на ансамблот за современа музика КонТемпора:
Игор Иванов - cl., Зоран Спасовски - vibr., Марија Вршкова - pf., Владимир
Костов - vna., Паскал Краповски - vc.
Монографија
Каталог на делата на македонските композитори (1991-2011)
Автори: С. Лешкова-Зеленковска/В. Велковска-Трајановска.издавач:
Сојуз на композиторите на Македонија/ISBN 978-9989-801-14-3
Проф. м-р Гоце Гавриловски
Музичкo- научна манифестација- „СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН“,
12 - 14 Септември, 2014 год., ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕИ
И ГОДИШНИНИ НА МАКЕДОНСКИ АВТОРИ; проф. м-р Гоце
Гавриловски: „Фолклорните елементи во Суита бр.1, од балетот „Лабин
и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев“, 13 септември 2014 год.
ФМУ- УГД- Годишен зборник на ФМУ при УГД- Штип, бр.3, год.3,
ISSN 1857- 7296: „Оркестрациска и темброва идеја и нивната звучна
материјализација во делото Болеро од композиторот Морис Равел“Гавриловски Гоце, 781.63:78.071.1 од 2013, ISSN 1857- 8659
Изведба на дело: Программа Концерта лауреатов VI конкурса
Хоровая лаборатория XXI век» 1 декабря 2013, в’ Санкт ПетерсбургРуссия:
Но. 4- Гавриловский Гоче (Македония), вокальная кантата «Dawn»«Рассвет»
Изведба на дело: „Дон Сербез“- за: сопран, тенор и пијано- ДММ2014 год., вокален концерт „Кантатисимо“ во Музеј на Град Скопје, 12
април 2014 год., во изведба на вокално трио
во декември/ 2013 год., на шестиот Меѓународен натпревар во Санкт
Петерсбург- Русија, во 4-та категорија со назив „Експериментално хорско
дело со современи музички изразни текстури“, на авторот Гавриловски
Гоце за хорското дело „Дај Дуни“, му доделуваат трето место
во декември- 2013 год., за композицијата „Мугри“, за мешан хоркомпозиторот Гавриловски Гоце го освојува првото место, на 6- тиот
меѓународен натпревар одржан во Санкт Петерсбург, Русија
“Hidden polyphony”- for solo- cello- добитник на втора награда на
Конкурсот од страна на Министерството за култура на Р. Македонија во
јули- 2014 год.
“Counting”- Vocalise for child choir- добитник на прва награда на
Конкурсот од страна на Министерството за култура на Р. Македонија во
јули- 2014 год.
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Датум
од-до

Наслов на
Позиција
проектот

13. 09.
2014

СМЕ- 2014

Автор

2013

Годишен
зборник

Автор

01.12. 2013 Изведба на
год.
дело
12. 04.
Изведба на
2014 год.
дело

Автор
Автор

Опис на активностите во тек на
проектот:
„Фолклорните елементи во Суита
бр.1, од балетот „Лабин и Дојрана“ на
композиторот Трајко Прокопиев“
„Оркестрациска и темброва идеја и
нивната звучна материјализација во
делото Болеро од композиторот Морис
Равел“
Вокална кантата „Мугри“, за мешан
хор
Концертантна вокализа- „Дон Сербез“,
за: сопран, тенор и пијано

Проф. м-р Марјан Јанкоски
Целовечерен авторски концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот
состав „Портал“ со изведба на музичкото дело „Радост моја, Христос
Воскресе!!!“ (за камерен оркестар) на фестивалот „Скопско Лето 2014“
(јули, Скопје, 2014)
Гостување и музички настап во живо на Марјан Јанкоски и музичкиот
состав „Портал“ на националната Македонска радио и телевизија во
утринската програма „Македонија наутро“ (мај, Скопје, 2014)
Портрет, промоција и музички настап на Марјан Јанкоски и музичкиот
ансамбл „Портал“ (со изведба на неколку композиции) посветен за
авторскиот проект на Марјан Јанкоски наречен „Песни на Вевчанската
душа“ (за голем камерен оркестар) на националната Македонска радио и
телевизија во емисијата „Плетенка“ (јули, Скопје, 2014);
Менторска подготовка за изведба на музичкото дело „Ливада“ од
композиторот Запро Запров (за кавал и женски хор) на студентот по
народни инструменти Драган Спасов за учество на заедничкиот настап
со женскиот хор „Света Злата Мегленска“ (Скопје) на светската хорска
олимпијада во Рига (Летонија). Освоен беше златен медал за композицијата
која воедно беше во категоријата за современа музика (јули, 2014)
Получасовен музички настап на Марјан Јанкоски и музичкиот состав
„Портал“ во Музејот на македонската борба за државност и самостојност
по повод големата промоција на книгата „Името е нашата татковина“
издадено од група автори на Македонскиот манифест (септември, Скопје,
2014);
Снимен студиски музички материјал од авторскиот етно музички
проект наречен „Песни на Вевчанската душа“ (10 композиции за голем
камерен оркестар) на Марјан Јанкоски (завршна фаза пред издавање);
Подготовка на учебникот „Примената на народните инструменти во
оркестарот на народни инструменти“ по предметот Народни инструменти
(во тек);
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Член на разни комисии за потребите на Факултетот за музичка
уметност (како претседател на комисија за практични активности на
студентите, на дисциплинска комисија, член на комисија за издавање на
учебници, скрипти и практикуми, за признавање на испити, за познавање
и проверка на знаење, член на рецензентска комисија итн.).
Доц.м-р Горанчо Ангелов
Предавач по традиционални инструменти на Семинарот одржан во
рамките на Меѓународен фестивал за народни инструменти и песни Пеце
Атанасовски - Долнени, Прилеп (5 – 7. 7. 2014 год.).
член во Комисија на Музичка академија за прием на документи за
реализација на конкурсот за запишување во прва година на прв циклус на
универзитетски студии во учебнaта 2014/15 на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
член на комисија за познавање и проверка на знаење на Музичка
академија
Новогодишен концерт на студентите по традиционални инструменти
од катедрата за Етнокореологија, класа Доц. М-р Горанчо Ангелов,
одржан во концертната сала на ФМУ (декември 2013)
Годишен концерт на студентите по традиционални инструменти од
катедрата за Етнокореологија, класа Доц. М-р Горанчо Ангелов, одржан
во концертната сала на ФМУ (јуни 2012)
Целовечерен концерт на студентите по традиционални инструменти
од катедрата за Етнокореологија, класа Доц. М-р Горанчо Ангелов, во
рамките на научната конференција ICT INNOVATIONS CОNFERENCE
2013 во Охрид (10.09.2014)
Учество на когреси, семинари..., на вработените на факултетот
Учество на ТРЕТИ  НАЦИОНАЛНИ  МЛАДЕЖКИ  ЧЕТЕНИЯ  П
О   ЕТНОЛОГИЯ тема: Теренно изследване и антропологичен текст
со тема: „Значењето на теренските истражувања во зачувувањето на
народните музички инструменти“, одржани на 05 декември 2013 на
ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „ЕТНОЛОГИЯ И БАЛКАНИСТИКА“ и
ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ
МУЗЕЙ – БАН 05.12.2013 г. Софија, Р. Бугарија.
Учество на научна средба „Докторантски читања 2013“, со
тема: Зурна - музикален инструмент на един етнос в България
и Македония (Зурла - музички инструмент на еден етникум во
Бугарија и Македонија), Национална Музичка Академија „Проф. Панчо
Владигеров“, 14-16 мај, Софија, Р. Бугарија.
Учество со труд на Меѓународна научна конференција КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ со тема: „Институтот за фолклор Марко Цепенков- Скопје, музеј
на народните музички иснтрументи“ , 25.06-27.06.2014 г. Шумен, Р.
Бугарија.
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Учество на Меѓународен симпозиум на тема: ЕТНОТУРИЗМОТ
И ЕТНОЛОШКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО со тема: Народните
музички инструменти во функција на етнотуризмот - со посебен осврт
на зурлата и тапанот, одржан на 12 септември 2014 год. во Скопје, во
организација на Македонското Етнолошко Друштво.
Учество на Музичка научна манифестација „Струшка музичка есен
2014“ , со тема: „Форми на изучување на вештините на свирење на
народниот музички инструмент зурла“ одржан на 11-13 септември
2014 год. во Струга во организација на Сојуз на композиторите на
Македонија. 			
Учество на Меѓународен симпозиум за Музика и игра The Fourth
International Symposium, Со тема: The function of the zurla players in the
Pelivan
games in some parts of the Republic of Macedonia
(Функцијата на зурлата во пеливанските игри во некои делови на
Република Македонија), 24 September – 1 October 2014, Faculty of Music,
Belgrade; Science Center, Petnica. Ваљево, Р. Србија.
Концертна дејност на доц. м-р Златка Митева
1. 05/03/2014 Целовечерен камерен концерт со ,,Трио Академико,, во
ОМУ,,Ристо Јуруков во Кочани во 19.30 часот
2. 13/05/2014 Целовечерен камерен концерт со ,,Трио Академико,, во
Уметничка галерија во Велес во 19.30 часот
3. 14/05/2014 Целовечерен камерен концерт со ,,Трио Академико,, во
Уметничка галерија во Велес во 19.30 часот
4. 16/05/2014 Целовечерен камерен концерт со ,,Трио Академико,, во
НУЦК ,,Ацо Шопов,, Штип во 19.30 часот
5. 7/07/2014 Целовечерен камерен концерт со ,,Трио Академико,, на
Скопско културно лето во 20.30 часот
6. 21/05/2014 Настап на XV Меморијален Мајски концерт во УГ
,,Безистен,, Штип во 20.00 часот
7. 15/10/2014 Настап на Хуманитарниот концерт со ,,Трио Академико,,
во салата на Економски факултет при УГД – Штип во 13.00 часот
Настап на студентите од класата на доц. м-р Златка Митева
30/06/2014 Годишен концерт на Музичка Академија – настап на
Мартина Пашоска – флејта
26/12/2014 Новогодишен концерт на ФМУ – настап на Мартина
Пашоска – флејта
Доц.м-р Ангеле Михајловски
Концертни и други активности:
30.10.2013 - Концерт во музејот на град Скопје на промоцијата на
збирка поезија на поетот Ефтим Клетников;
12.12.2013 - настап во концертната сала на ФМУ - Скопје по повод
меморијалниот концерт посветен на проф. Стела Слејанска;
25.03.2014 - концерт со студентите од класата по пијано во рамките
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на проектот „Младите пијанисти на македонскиот подиум 2014“ во
концертната сала на ОМУ „Ристо Јуруков“ во Кочани;
03.04.2014 - концерт со студентите од класата по пијано во рамките
на проектот „Младите пијанисти на македонскиот подиум 2014“ во
концертната сала на Центарот за култура „Иван Мазов - Климе“ во
Кавадарци;
07.04.2014 - концерт со студентите од класата по пијано во рамките
на проектот „Младите пијанисти на македонскиот подиум 2014“ во
концертната сала на НУЦК „Ацо Шопов“ во Штип;
23.07.2014 - концерт со музичкиот состав „Портал“ во рамките на
фестивалот
„Скопско Лето 2014“
15.10.2014 - Настап на хуманитарен концерт во салата на
Мултимедијалниот центар при УГД - Штип
Учество во РТВ емисии
21.05.2014 - настап во живо на утринската програма на МТВ;
13.07.2014 - настап во рамките на емисијата „Плетенка“ на МТВ;
-

Други активности
Задолжен за ажурирање и соработка со надлежните за уредување на
веб-страницата на ФМУ;
Претседател на комисијата за односи со јавноста во состав на
Музичката Академија при УГД;
Член на селекциона комисија во рамките на фестивалот за забавни
мелодии „Макфест 2014“
Член на пописна комисија на ФМУ;
Член на уписната комисија за прием на документи и запишување на
ФМУ - Штип за учебната 2014/2015 година.;
Член на комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови
2014/2015 год.;
Член на комисија за признавање на испити на ФМУ.

Доц. м-р Христо Стојаноски
Концертни и други активности:
Декември 2013 – Музички продуцент и снимател на објавеното
ЦД „Piano 4 Hands: Emilija Potevska & Tatjana Dzorleva“ поддржано од
министерство за култура
12.12.2013 - Организатор, селектор, промотор и учесник во проектот
„Сеќавање на Стела Слејанска - Стојаноска“ за 2013 година
12.12.2013 – Проекција на документарно видео за настанот „Сеќавање
на Стела Слејанска“, автор на видеото: Христо Стојаноски
12.12.2013 – Промоција на ДВД изданието „Сеќавање на Стела
Слејанска - Стојаноска“ во издание на Дирекција за култура и уметност Скопје, автор и продуцент на изданието: Христо Стојаноски
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Септември 2014 - Организатор и селектор на проектот за 2014 година
„Сеќавање на Стела Слејанска, проект поддржан од Дирекција за култура
– Скопје и ФМУ - Скопје
Други активности:
Член на комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови
2014/2015 год.;
Член на рецензентска комисија
Рецензирана скрипта „Водич низ пијанистичките техники” од
авторите доц. м-р Христо Стојаноски и проф. д-р Татјана Џорлева
(објавена јануари 2014 год. на е-библиотека)
Рецензирана скрипта „Вовед во теорија на аудио продукција” од
авторите доц. м-р Христо Стојаноски и проф. м-р Антонио Китановски
(објавена јануари 2014 год. на е-библиотека)
Асс.м-р Ленче Насев
Учество на конференции:
Насев, Ленче (2014) Музичко образование - промени и можности,
НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА на тема: „КОМПЕТЕНЦИИТЕ
И ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛОТ ВО 21 ВЕК “,
03.10.2014, Факултет за образовни науки, УГД- Штип.
Насев, Ленче (2014) Поглед кон дејноста на Томислав Шопов –
истакнат македонски диригент (по повод 75 години од неговото раѓање
и 45 години дејност). In: Традиција као инспирација, Међународни научни
скуп, 11-12 Apr 2014, Banja Luka.
Насев, Ленче (2014) Технологијата во музичкото образование истражувања и можности. In: Научна конференција „Реформите во
воспитно-образовниот систем во Република Македонија“, Денови на
педагогија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски
факултет, Институт за педагогија, 2014.
Насев, Ленче (2014) Методски можности на реализација на
музичкиот фолклор во образовниот процес. In: Современото воспитание
и образование - состојби, предизвици и перспективи. Научно - стручна
конференција со меѓународен карактер, 14 May 2014, Stip, Macedonia.
Насев, Ленче (2013) Можности за корелација меѓу предметите
музичко образование и македонски јазик во основното образование. In:
Меѓународна научна конференција: Македонистиката меѓу традицијата и
современите предизвици, 21-22 Nov 2013, Skopje, Macedonia
Насев, Ленче (2013) Mogućnosti za korelaciju nastave muzike i fizičkog
vaspitanja. In: BARTF 2013, Umetnost i kultura danas, I nacionalni naučni
skup sa međunarodnim učešćem, 11-12 Oct 2013, Niš, Serbia.
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ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
1. Вовед
Декан, проф. д-р Винета Сребренкоска
(избран на 36-та седница на Наставно-научен совет на Технолошкотехнички факултет, одржана на ден 29.6.2011 година)
2. Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
2.1. Наставници
Реден
број
1
2
3
4
5
6

Презиме и име

Звање

Сребренкоска Винета вонреден проф.
Димески Димко
вонреден проф.
Блажев Крсто
вонреден проф.
Мојсов Киро
доцент
Јаневски Ацо
доцент
Андроников Дарко
доцент

Во редовен
работен
однос
X
X
X
X
X
Х

Со договор за
ангажирање

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

Презиме и име

Звање

1
2
3
4

Делипетров Тодор
Здравев Зоран
Митрева Елизабета
Деспот Катерина

редовен проф.
доцент
доцент
доцент

5

Христо Петров

редовен проф.

6

Татјана АтанасоваПачемска

вонреден.
проф.

7

Ристеска Светлана

доцент

2.3. Соработници и лаборанти
Реден
број
1
2
3

Презиме и име
ДимитријеваКузманоска Ванѓа
Ристеска Александра
Жежова Силвана

Во редовен
работен
однос
X
X
X
X

Со договор за
ангажирање

визитинг
професор

x
хонорарен
професор

Звање

Во редовен
работен
однос

асистент

X

асистент
помлад асс.

X
X

Со договор за
ангажирање
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4
5
6

Голомеова Сашка
Спасова Сања
Јордева Соња

помлад асс.
асистент
лаборант

2.4. Администрација
Реден
број
1
2
3
4

Презиме и име
Павлова Елвира
Веселиновски
Марјан
Божинова Благица
Ристов Марјан

Звање
тех. секретар

X
X
X
Во редовен
работен
однос
X

економ

X

хигиеничар
секретар

X
X

Со договор за
ангажирање

3. Катедри
Катедри во состав на Факултетот се:
3.1. Катедра за текстилно и органско инженерство,
3.2. Катедра за инженерство на материјали,
3.3.Катедра за хемиско инженерство и регулација и управување со
технолошки процеси,
3.4.Катедра за конфекционирање и управување со конфекциски процеси.
3.5 Катедра за дизајнирање на текстил и облека
4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
4.1. 9-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 29.10.2013 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 8. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - технички факултет од 2.10.2013 година.
1. Донесување Oдлука за усвојување на годишниот извештај од работа
на деканот за учебната 2012/2013 година;
2. Донесување Oдлука за издавање на е-практикум со наслов „Практикум
по нега на текстил“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов;
3. Донесување Oдлука за избор на рецензенти за е-практикум со наслов
„Практикум по нега на текстил“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов;
4. Донесување Oдлука за издавање на е-скрипта со наслов „Основи на
наука за материјалите 1“ од авторот доц. д-р Ацо Јаневски;
5. Донесување Oдлука за избор на рецензенти за е-скрипта со наслов
„Основи на наука за материјалите 1“ од авторот Ацо Јаневски;
6. Наставна проблематика;
7. Донесување Oдлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд за студентот Ѓурѓица Соколовска со број на индекс 1899 на
тема „Полиакрилонитрилни влакна“ од менторот проф. д-р Димко
Димески;
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8. Барања од вработени и студенти;
9. Разно.
Одлуки
1. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство за проф.
д-р Винета Сребренкоска;
2. Одлука за усвојување на годишниот извештај од работата на деканот
на Технолошко-технички факултет за учебната 2012/2013 година;
3. Одлука за издавање на е- практикум со наслов „Практикум по нега на
текстил“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов;
4. Одлука за избор на рецензенти за е-практикум со наслов „Практикум
по нега на текстил“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов;
5. Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Основи на наука за
материјалите 1“ од авторот доц. д-р Ацо Јаневски;
6. Одлука за избор на рецензенти за е-скрипта со наслов „Основи на
наука за материјалите 1“ од авторот Ацо Јаневски;
7. Одлука за признавање на испити положени на друга високообразовна
установа за студентот Перо Арсов 18384;
8. Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Ѓурѓица Соколовска со број на индекс 1899;
9. Одлука за формирање на комисија за реализација на испит по
предметот Моделирање на облека;
10. Одлука за промена на статус од редовен во вонреден за студентот
Магдалена Милева 18305.
4.2. 10-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 10.12.2013 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 9-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - технички факултет од 29.10.2013 година.
1. Донесување Oдлука за организирање на дисперзирани студии за прв
циклус на студии на Технолошко-технички факултет во Прилеп
за студиските програми Нови технологии и материјали и Текстил,
дизајн и менаџмент;
2. Донесување Oдлука за упис на студентите во прва година на прв
циклус на универзитетски академски студии за учебната 2014/2015
год. на Технолошко-техничкиот факултет;
3. Донесување Oдлука за упис на студентите во прва година на втор
циклус на универзитетски академски студии за учебната 2014/2015
год. на Технолошко-техничкиот факултет;
4. Донесување одлуки за примените кандидати на втор циклус на студии
на Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип за учебната 2013/2014 година;
5. Донесување Oдлука за измена и дополнување на одлуката број
2802-65/5 од 3.7.2013 година за ангажираност на наставничкиот и
соработничкиот кадар за учебната 2013/2014 година (зимски и летен
семестар);
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6. Наставна проблематика;
Донесување Oдлука за прифаќање на тема за изработка на дипломски
труд за студентите Стефан Стојмиров 18109, Александар Киров 1858 и
Пановски Даниел 18123;
Барања од вработени;
Разно.
Одлуки
1. Одлука за организирање на дисперзирани студии во Прилеп на прв
циклус на студии на Технолошко-технички факултет;
2. Одлука за запишување на студентите во прва година на прв циклус
на универзитетски академски студии за учебната 2014/2015 год. на
Технолошко-техничкиот факултет;
3. Одлука за запишување на студентите во прва година на втор циклус на
универзитетски академски студии- магистерски студии за учебната
2014/2015 год. на Технолошко-техничкиот факултет;
4. Одлука за запишување на втор циклус, едногодишни студии на
индустриски дизајн на текстил за Александра Паризова;
5. Одлука за запишување на втор циклус, едногодишни студии на
индустриски дизајн на текстил за Сунчица Трајчевска;
6. Одлука за запишување на втор циклус, едногодишни студии на
индустриски дизајн на текстил за Сања Сандева;
7. Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломска работа за
студентот Даниел Пановски 18123;
8. Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломска работа за
студентот Стефан Стојмиров 18109;
9. Одлука за прифаќање на тема за изработка на дипломска работа за
студентот Александар Киров 1858;
10. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство за пом.
асс. м-р Сања Спасова;
11. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство за проф.
д-р Винета Сребренкоска;
12. Одлука за измена и дополнување на одлуката број 2802-65/5 од
3.7.2013 година за ангажираност на наставничкиот и соработничкиот
кадар за учебната 2013/2014 година (зимски и летен семестар).
4.3. 11-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 16.12.2013 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 10-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - технички факултет од 10.12.2013 година.
1. Донесување Одлука за разрешување на член на Сенатот;
2. Разно.
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Одлуки
1. Одлука за разрешување на доц. д-р Киро Мојсов од член на Сенатот
на Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
4.4. 12-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 26.12.2013 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 11-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - технички факултет од 16.12.2013 година.
1. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звање асистент од
научната област дизајнирање на текстил и облека од Универзитетски
билтен број 115 од 10.12.2013 година;
2. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звање асистент од
научната област дизајнирање на текстил и облека од Универзитетски
билтен број 115 од 10.12.2013 година;
3. Донесување Oдлука за прифаќање на рецензија на ракописот е практикум со наслов „Практикум по нега на текстил“ од авторот
доц. д-р Киро Мојсов од билтен број 115, од 10.12. 2013 година.
4. Донесување Oдлука за прифаќање на рецензија на ракописот е скрипта со наслов „Основи на наука на материјалите 1“ од авторот
доц. д-р Ацо Јаневски од билтен број 115, од 10.12. 2013 година.
Одлуки
1. Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот е - практикум со
наслов „Практикум по нега на текстил“ од авторот доц. д-р Киро
Мојсов;
2. Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот е - скрипта со
наслов „Основи на наука на материјалите 1“ од авторот доц. д-р Ацо
Јаневски;
3. Одлука м-р Маја Кикириткова не се избира во звање Асистент за
научната област Дизајнирање на текстил и облека;
4. Одлука за избор на м-р Сања Спасова во звање Асистент за научната
област Дизајнирање на текстил и облека.
4.5. 13-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 22.1.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 12-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 26.12.2013
година.
1. Донесување Правилник за дополнување на Правилникот за
организацијата и работењето на Технолошко - техничкиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука за усвојување на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на
Технолошко техничкиот факултет;
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3. Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и
доверба со јавноста од Технолошко-техничкиот факултет;
4. Донесување Одлукa за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Технолошко-техничкиот
факултет;
5. Донесување одлука за измени и дополнувања на одлука број 280265/5 од 3.7.2013 година за ангажираност на наставничкиот и
соработничкиот кадар на прв циклус студии за учебната 2013/2014
година за земски/летен семестар;
6. Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно-научен совет на Технолошко-техничкиот факултет за
летен семестар, учебната 2013/2014 год.
7. Барања од вработени и студенти.
Одлуки
1. Правилник за дополнување на Правилникот за организацијата и
работењето на Технолошко - техничкиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за усвојување на Правилникот за измена и дополнување
на Правилникот за организацијата и работењето на Технолошкотехничкиот факултет;
3. Одлука за избор на членови во Одборот за соработка и доверба со
јавноста од Технолошко-техничкиот факултет;
4. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Технолошко-техничкиот факултет;
5. Одлука за измени и дополнувања на одлука број 2802-65/5 од 3.7.2013
година за ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар
на прв циклус студии за учебната 2013/2014 година за земски/летен
семестар;
6. Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно-научен совет на Технолошко-техничкиот факултет за
летен семестар, учебната 2013/2014 год.
7. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за проф.
д-р Винета Сребренкоска во Израел;
8. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за проф.
д-р Винета Сребренкоска на мртво море во Израел;
9. Одлука за префрлување на студентот Елена Николова од редовен во
вонреден студент;
10. Одлука за не усвојување на барањето за промена на студиска програма
на студентот Христина Спиридонова;
11. Одлука за не усвојување на барањето за признавање испити на
студентот Кристина Зрнцев.
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4.6. 14-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 25.2.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 13-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 21.1.2014 година.
1. Донесување Oдлука за формирање комисија за оценување по
предметите од проф. д-р Христо Петров, визитинг професор
ангажиран во зимски и летен семестар за учебната 2013/2014 година;
2. Донесување Oдлука за издавање на учебник со наслов „Дизајн и анализа
на експерименти“ од авторите проф. д-р Винета Сребренкоска и
проф. д-р Димко Димески;
3. Донесување Oдлука за избор на рецензенти за учебник со наслов
„Дизајн и анализа на експерименти“ од авторите проф. д-р Винета
Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески;
4. Донесување Oдлука за измена и дополнување на Одлуката број 280293/9 од 10.12.2013 година за прифаќање на тема за дипломска работа
за студентот Даниел Пановски со број на индекс 18123;
5. Барања од вработени и студенти.
Одлуки
1. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за проф.
д-р Винета Сребренкоска;
2. Одлука за издавање на учебник со наслов „Дизајн и анализа на
експерименти“ од авторите проф. д-р Димко Димески и проф. д-р
Винета Сребренкоска;
3. Одлука за избор на рецензенти за учебник со наслов „Дизајн и анализа
на експерименти“ од авторите проф. д-р Винета Сребренкоска и
проф. д-р Димко Димески;
4. Одлука за формирање комисија за оценување по предметите од проф.
д-р Христо Петров, визитинг професор ангажиран во зимски и летен
семестар за учебната 2013/2014 година;
5. Одлука за измена и дополнување на Одлуката број 2802-93/9 од
10.12.2013 година за прифаќање на тема за дипломска работа за
студентот Даниел Пановски со број на индекс 18123.
4.7. 15-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 16.4.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 14-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 25.2.2014
година.
1. Донесување Одлука за формирање комисија за полагање на испитот
по предметот Математика 1;
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2. Донесување Одлука за издавање на учебник со наслов „Механички
својства на текстилни материјали“ од авторите проф. д-р Винета
Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески;
3. Донесување Одлука за избор на рецензенти за учебникот со наслов
„Механички својства на текстилни материјали“ од авторите проф.
д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески;
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен
испит со наслов „Третман со растворувачи и други хемикалии кои се
користат за хемиско чистење“ за студентот Мартина Јакова со број
на индекс 18132;
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд со наслов „Анализа на организационата поставеност во
конфекциското претпријатие ,,Камотекс” – Свети Николе“ за
студентот Билјана Михајлова со број на индекс 1876;
6. Наставна проблематика;
7. Барања од вработени.
Одлуки
1. Одлука за формирање комисија за полагање на испитот по предметот
Математика 1;
2. Одлука за издавање на учебник со наслов „Механички својства на
текстилни материјали“ од авторите проф. д-р Винета Сребренкоска
и проф. д-р Димко Димески;
3. Одлука за избор на рецензенти за учебникот со наслов „Механички
својства на текстилни материјали“ од авторите проф. д-р Винета
Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески;
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен испит со наслов
„Третман со растворувачи и други хемикалии кои се користат за
хемиско чистење“ за студентот Мартина Јакова со број на индекс
18132;
5. Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд со
наслов „Анализа на организационата поставеност во конфекциското
претпријатие ,,Камотекс” –Свети Николе“ за студентот Билјана
Михајлова со број на индекс 1876;
6. Одлука за отсуство за патување во странство за проф. д-р Винета
Сребренкоска.
4.8. 16-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 14.5.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 15-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 16.4.2014
година.
1. Донесување Одлука за отпочнување постапка за изработка на
Елаборат за акредитација на студиска програма Прехранбена
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технологија на прв циклус студии на Технолошко - техничкиот
факултет;
2. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко
подрачје – техничко-технолошки науки, научно истражувачко
поле- Текстилна технологија (223), научно истражувачка областТехнологија на конфекција (22305);
3. 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), научноистражувачка област - текстилно
механичко инженерство (22301) и Хемија на текстилот (22302);
4. Донесување Предлог-Одлука за ангажирање на визитинг-професор
проф. д-р Ана Вукелиќ од Прехранбено – биотехнолошки факултет
при Универзитетот во Загреб, Р.Хрватска;
5. Донесување Предлог -одлука за ангажирање на визитинг професор
проф. д-р Пенка Димитрова од Техничкиот универзитетот во
Софија,Р. Бугарија;
6. Донесување Одлука за ангажирање на стручњак од практиката на
Технолошко-технички факултет;
7. Донесување Одлука за формирање комисија за реализација на
завршен испит (регуларен предмет), Текстилно инженерство, Штип
и Пробиштип за учебната 2013/3014 година;
8. Наставна проблематика;
ангажираност на наставничкуот и соработничкиот кадар за
зимски семестар за учебната 2014/2015 година на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет;
ангажираност на визитинг професор д-р Христо Петров од Р.
Бугарија;
9. Барања од вработени.
Одлуки
1. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за проф.
д-р Крсто Блажев за Албена, Р. Бугарија;
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден асистентдокторанд за научноистражувачка област - технологија на конфекција
(22305);
3. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден асистентдокторанд за научно истражувачка област - текстилно механичко
инженерство (22301) и Хемија на текстилот (22302);
4. Одлука за отпочнување постапка за изработка на Елаборат за
акредитација на студиска програма Прехранбена технологија на прв
циклус студии на Технолошко - техничкиот факултет;
5. Предлог-одлука за ангажирање на визитинг-професор проф. д-р
Ана Вукелиќ од Прехранбено-биотехнолошки факултет при
Универзитетот во Загреб, Р.Хрватска;
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6. Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор проф. д-р Пенка
Димитрова од Техничкиот универзитетот во Софија, Р. Бугарија;
7. Одлука за ангажирање на стручњак од практиката на Технолошкотехнички факултет, м-р Ѓорѓи Спиркоски;
8. Одлука за ангажирање на стручњак од практиката на Технолошкотехнички факултет, Никола Ристов;
9. Одлука за формирање комисија за реализација на завршен испит
(регуларен предмет), Текстилно инженерство, Штип и Пробиштип за
учебната 2013/3014 година.
4.9. 17-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 10.6.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 16-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 14.5.2014
година.
1. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот и соработничкиот
кадар за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година на прв
циклус студии на Технолошко-технички факултет;
2. Донесување одлука за ангажираност на проф. д-р Христо Петров,
визитинг професор од Р. Бугарија, за зимски и летен семестар за
учебната 2014/2015 година на прв циклус студии на Технолошкотехнички факултет;
3. Барања од студенти.
Одлуки
1. Одлука за ангажираност на наставниот и соработничкиот кадар за
зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година на прв циклус
студии на Технолошко-технички факултет;
2. Одлука за ангажираност на проф. д-р Христо Петров, визитинг
професор од Р. Бугарија, за зимски и летен семестар за учебната
2014/2015 година на прв циклус студии на Технолошко-технички
факултет;
3. Предлог-одлука за признавање на испити положени на друга
високообразовна установа за студентот Кристина Зрнцев;
4. Предлог мислење за враќање на погрешно уплатени средства по
барање на студентот Ивана Стоиманова 18166.
4.10. 18-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 25.6.2014
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 17-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 10.06.2014
година.
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1. Донесување Одлука за усвојување на елаборат за студиската програма
„Прехранбена технологија“ на прв циклус студии на Технолошкотехнички факултет;
2. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар за зимски и
летен семестар за учебната 2014/2015 година на втор циклус студии
на Технолошко-технички факултет;
3. 3. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар за зимски
и летен семестар за учебната 2014/2015 година на трет циклус студии
на Технолошко-технички факултет;
4. 4. 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 2014/2015 година на Технолошко техничкиот факултет за I, II, III уписен рок;
5. 5. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски студии на
втор циклус на студии за учебната 2014/2015 година на Технолошкотехнички факултет;
6. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски студии на
трет циклус на студии за учебната 2014/2015 година на Технолошкотехнички факултет;
7. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд со наслов „Механички својства на влакна“ од кандидатот Наташа
Мирческа 18160;
8. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен
испит со наслов „Полимерни композитни материјали зајакнати со
влакна“ од кандидатот Јулијана Поповска 18157;
9. Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за учебникот со
наслов „Дизајн и анализа на експерименти“ од авторите проф. д-р
Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески од универзитетски
билтен број 125 од 2.6.2014 година;
10. Барања од вработени.
Одлуки
1. Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство на м-р
Александра Ристеска во периодот од 26.6.2014 до 30.6.2014 година,
поради учество на конференција во Зрењанин, Р. Србија;
2. Одлука за усвојување на елаборат за студиската програма
Прехранбена технологија на прв циклус студии на Технолошкотехнички факултет;
3. Одлука за ангажираност на наставниот кадар за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на втор циклус студии на
Технолошко-технички факултет;
4. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар за зимски и летен
семестар за учебната 2014/2015 година на трет циклус студии на
Технолошко-технички факултет;
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5. 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 2014/2015 година на Технолошко - техничкиот факултет за
I, II, III уписен рок;
6. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии на втор циклус студии
за учебната 2014/2015 година на Технолошко-технички факултет;
7. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии на трет циклус на
студии за учебната 2014/2015 година на Технолошко-технички
факултет;
8. Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд со наслов
„Механички својства на влакна“ од кандидатот Наташа Мирческа
18160;
9. Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен испит со
наслов „Полимерни композитни материјали зајакнати со влакна“ од
кандидатот Јулијана Поповска 18157;
10. Одлука за прифаќање на рецензија за учебникот со наслов „Дизајн и
анализа на експерименти“ од авторите проф. д-р Винета Сребренкоска
и проф. д-р Димко Димески од универзитетски билтен број 125 од
2.6.2014 година;
4.11. 19-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 7.7.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 18-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 25.6.2014
година.
1. Донесување Одлука за промена од 4-годишни студии (240 ЕКТС) на
3-годишни студии (180 ЕКТС) во е-индекс, за студентот Бранислав
Додевски со број на индекс 18170.
2. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд со наслов „Примена на текстил во композити“ од кандидатот
Дивна Николова со број на индекс 18130;
3. Донесување Предлог-мислење за враќање на погрешно уплатени
средства на барање од студентот Наташа Мирческа со број на индекс
18160;
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски
труд со наслов „Примена на стаклени влакна во технологија за
намотување на филаменти: дизајн и анализа на процес“ од кандидатот
Билјана Поп Методиева со број на индекс 2241.
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Одлуки
1. Одлука за промена од 4-годишни студии (240 ЕКТС) на 3-годишни
студии (180 ЕКТС) во е-индекс, за студентот Бранислав Додевски со
број на индекс 18170;
2. Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд со наслов
„Примена на текстил во композити“ од кандидатот Дивна Николова
со број на индекс 18130;
3. Предлог- мислење за враќање на погрешно уплатени средства на
барање од студентот Наташа Мирческа со број на индекс 18160;
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски труд со
наслов „Примена на стаклени влакна во технологија за намотување
на филаменти: дизајн и анализа на процес“ од кандидатот Билјана
Поп Методиева со број на индекс 2241.
4.12. 20-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 11.8.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 19-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 7.7.2014 година.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор еден асистент - докторанд за научни области
текстилно механичко инженерство и хемија на текстилот објавен во
дневниот весник „Утрински весник“ на ден 4.7.2014 год.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
еден избор еден асистент - докторанд за научни области текстилно
механичко инженерство и хемија на текстилот.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор еден асистент - докторанд за научната област
технологија на конфекција објавен во дневниот весник „Утрински
весник“ на ден 4.7.2014 год.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор еден асистент - докторанд за научната област технологија на
конфекција.
5. Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно-научен совет на Технолошко-техничкиот факултет за
зимски семестар, учебната 2014/2015 год.
6. Донесување одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд со наслов „Протеински влакна“ од кандидатот Адриана
Саздовска со број на индекс 18139.
Одлуки
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор еден асистент - докторанд за научни области текстилно
механичко инженерство и хемија на текстилот објавен во дневниот
весник „Утрински весник“ на ден 4.7.2014 год.;
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2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден избор
еден асистент - докторанд за научни области текстилно механичко
инженерство и Хемија на текстилот;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор еден асистент - докторанд за научната област технологија
на конфекција објавен во дневниот весник „Утрински весник“ на ден
4.7.2014 год.;
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
асистент - докторанд за научната област технологија на конфекција;
5. Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно-научен
совет на Технолошко-техничкиот факултет за зимски семестар,
учебната 2014/2015 год;
6. Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд со наслов
„ Протеински влакна“ од кандидатот Адриана Саздовска со број на
индекс 18139;
4.13. 21-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 02/09/2014
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 20-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 11.8.2014 година.
1. Донесување Одлука по Барање бр.1505-15/2 од 21.8.2014 год. за
премин од една на друга студиска програма од студентот Фросина
Величковска.
2. Донесување Одлука по Барање бр.1505-17/3 од 21.0.2014 год. за
признавање на испити од студентот Фросина Величковска.
3. Донесување Одлука по Барање бр.1505-15/3 од 27.8.2014 год. за
премин од една на друга студиска програма од студентот Фросина
Иковиќ.
4. Донесување Одлука по Барање бр.1505-17/4 од 27.08.2014 год. за
признавање на испити од студентот Фросина Иковиќ.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Соодветна нега на текстилот“ од студентот Марија
Златковска.
6. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Регенерирани хемиски целулозни влакна“ од
студентот Марија Митевска.
7. Донесување одлука по Барање бр. 1505-22/1 од 26.8.2014 год. за
мирување на студите во учебната 2014/2015 год. од студентот Јасмина
Петрова.
8. Донесување Одлука по Барање бр.1505-23/3 од 25.8.2014 год. за
промена на статус од редовен во вонреден во учебната 2014/2015 год.
од студентот Наталија Јованова.
9. Донесување одлука по Барање бр.1505-27/3 од 21.8.2014 год. за
продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015 год. од
студентот Илија Сарафимов.
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10. Донесување одлука по Барање бр.1505-23/2 од 21.08.2014 год. за
промена на статус од редовен во вонреден во учебната 2014/2015 год.
од студентот Илија Сарафимов.
11. Донесување Одлука по Барање бр.0405-2/13 од 1.9.2014 год. за
издавање на е – скрипта по предметот Хемиска текстилна технологија
од авторот доц. д-р Киро Мојсов.
12. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот на македонски
јазик за студиската програма Наука и технологија за композитни
материјали на трет циклус студии;
13. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот на англиски јазик за
студиската програма Наука и технологија за композитни материјали
на трет циклус студии;
14. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери за потребите
на наставата во рамки на студиските програми на Технолошкотехничкиот факултет во текот на учебната 2014/2015 година.
15. Донесување одлука за усвојување на Правилник на Технолошкотехнички факултет.
16. Барања од вработени.
17. Наставна проблематика.
Распоред за зимски семестар за учебната 2014/2015 година
Одлуки
1. Предлог-одлука за премин од една на друга студиска програма и
признавање на испити за студентот Фросина Величковска.
2. Предлог-одлука за премин од една на друга студиска програма и
признавање на испити за студентот Фросина Иковиќ.
3. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Соодветна нега на текстилот“ од студентот Марија Златковска.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Регенерирани хемиски целулозни влакна“ од студентот Марија
Митевска.
5. Одлука за мирување на студите во учебната 2014/2015 год. за
студентот Јасмина Петрова.
6. Одлука за промена на статус од редовен во вонреден во учебната
2014/2015 год. за студентот Наталија Јованова.
7. Одлука за продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015
год. за студентот Илија Сарафимов.
8. Одлука за промена на статус од редовен во вонреден во учебната
2014/2015 год. за студентот Илија Сарафимов.
9. Одлука за издавање на е-скрипта по предметот Хемиска текстилна
технологија од авторот доц. д-р Киро Мојсов.
10. Одлука за избор на рецензенти е-скрипта по предметот Хемиска
текстилна технологија од авторот доц. д-р Киро Мојсов.
11. Одлука за усвојување на елаборатот на македонски јазик за
студиската програма Наука и технологија за композитни материјали
на трет циклус студии;
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12. Одлука за усвојување на елаборатот на англиски јазик за студиската
програма Наука и технологија за композитни материјали на трет
циклус студии;
13. Одлука за ангажирање на волонтери за потребите на наставата во
рамки на студиските програми на Технолошко-техничкиот факултет
во текот на учебната 2014/2015 година.
14. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Технолошко-технички
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип.
15. Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешните односи и
работењето на Технолошко-технички факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“- Штип.
16. Одлука за отсуство за проф. д-р Винета Сребренкоска поради учество
на семинар во Охрид.
17. Одлука за отсуство за проф. д-р Винета Сребренкоска, поради
присуство на состанок во Универзитетот во Sheffiеld, Англија.
18. Одлука за отсуство за проф. д-р Крсто Блажев поради учество на 20ти Конгрес на карпато-балканска геолошка асоцијација во Тирана, Р.
Албанија.
4.14. 22-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 10.9.2014 г.
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 21-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 2.9.2014 година.
1. Донесување одлука за распишување на конкурс за избор на двајца
наставници во сите звања за научно подрачје Техничко - технолошки
науки, поле 223 текстилна технологија, наставно - научна област
22304 дизајнирање на текстил и облека.
2. Донесување Одлука по Барање бр.1505-27/4 од 4.9.2014 год. за
продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015 год. од
студентот Дарко Анастасовски.
3. Донесување Одлука по Барање бр.1505-27/5 од 4.9.2014 год. за
продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015 год. од
студентот Благица Стојанова.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Структура и својства на текстил“ од студентот Ана
Петрушева;
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на завршен испит
со наслов „Менаџерски функции и организирање на производство на
Делта текстил ДОО“ од студентот Ивана Стоиманова;
6. Разно.
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Одлуки
1. Одлука за распишување на конкурс за избор на двајца наставници
во сите звања за научно подрачје техничко - технолошки науки,
поле 223 текстилна технологија, наставно - научна област 22304
дизајнирање на текстил и облека.
2. Одлука за продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015
год. од студентот Дарко Анастасовски.
3. Одлука за продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015
год. од студентот Благица Стојанова.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Структура и својства на текстил“ од студентот Ана Петрушева.
5. Одлука за прифаќање на пријава на тема на завршен испит со наслов
„Менаџерски функции и организирање на производство на Делта
текстил ДОО“ од студентот Ивана Стоиманова.
4.15. 23-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 30/09/2014
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 22-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 10.9.2014
година.
1. Донесување Одлука по Барање бр.1505-27/8 од 26.9.2014 год. за
продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015 год. од
студентот Миленов Васил.
2. Донесување Одлука по Барање бр.1505-27/6 од 10.9.2014 год. за
продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015 год. од
студентот Мартин Арсов.
3. Донесување Одлука по Барање бр.1505-27/7 од 19.9.2014 год. за
продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015 год. од
студентот Спиридонова Христина.
4. Донесување Одлука по Барање бр.1505-15/4 од 19.9.2014 год. за
премин од една на друга студиска програма од студентот Христина
Спиридонова.
5. Донесување Одлука по Барање бр.1505-17/5 од 19.9.2014 год. за
признавање на испити од студентот Христина Спиридонова.
6. Донесување Одлука по Барање бр.1505-23/5 од 17.9.2014 год. за
промена на статус од редовен во вонреден во учебната 2014/2015 год.
од студентот Драгана Гајдуринска.
7. Донесување одлука за отсуство за доц. д-р Ацо Јаневски, по барање
број 0405-2/19 од 30.9.2014 година.
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Одлуки
1. Одлука за продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015
год. од студентот Миленов Васил.
2. Одлука за продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015
год. од студентот Мартин Арсов.
3. Одлука за продолжување на студиите по прекин учебната 2014/2015
год. од студентот Спиридонова Христина.
4. Одлука за премин од една на друга студиска програма од студентот
Христина Спиридонова.
5. Одлука за признавање на испити од студентот Христина Спиридонова.
6. Одлука за промена на статус од редовен во вонреден во учебната
2014/2015 год. од студентот Драгана Гајдуринска.
7. Одлука за отсуство за доц. д-р Ацо Јаневски.
5.Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
Сесија:Февруарска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип
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Сесија:Февруарска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип
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Примена на текстил во
композити
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Сесија:Февруарска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип

1

1

5

1

3

3

Математика 1
Општа и неорганска хем.
Информатика
Физичка хемија
Основи на менаџмент

1002

5
9
7
2
2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Февруарска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип
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Сесија:Февруарска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип
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Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Февруарска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип

2
0
3
0

/
/
/
/

0
100
0
100

1

1

/

0

1

1

/

50

1

1

/

50

1

3

/

25

2

2
2

/
/

33,33
0

6

2
1
3
2

2

1
2

7

8

9 10

3

2
4

1

1

3
2

1

1

1004

7

3
1

1

2
3

2
1
2

8

9 10

1
2
1
2

1
2
2
1

1
5
5
1
2
1

3
2

1
1
2
1

1
1

2

1

1
1
1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

7
6
9
11
8
1

Успех

Вкупно
положиле

Математика 1
Општа и неор.хемија
Информатика
Графика и дизајн
Техники на цртање
Англиски јазик 1
Дизајн на текстил и
облека
Основи на менаџмент
Текстилни влакна
Креирање на облека
Историја на облека
Бизнис комуникација

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Февруарска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип

4
3
9
8
8
0

/
/
/
/
/
/

42,76
50
0
18,18
0
100

1

/

0

5
3
1
2
1

/
/
/
/
/

0
40
0
0
0

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

7

8

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Математика 1
Општа и неор.хемија
Информатика
Графика и дизајн
Техники на цртање
Математика 2
Англиски јазик 1
Дизајн на текстил и
облека
Основи на менаџмент
Текстилни влакна
Креирање на облека
Историја на облека
Бизнис комуникација

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

5. Сесија:Февруарска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип

14
11
24
20
23
0
0

/
/
/
/
/
/
/

26,32
57,69
0
9,09
0
100
100

2

18

/

0

3

1
1
2

3

2

14
6
16
8
10

/
/
/
/
/

0
57,14
0
0
0

9 10

19
26
24
22
23
1
1

11 2 1
6 2 2
3 11 6
8 5 5
17 5 1

18

3

6

7

5
1
2
1
4

2
1
6
1
1

3

14
14
16
8
10

3
3
3
6

1

4
2

7

8

9 10

1
1

1

1
1
1

1

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Општа и неорганска
хем.
Високоперформансни
влакна
Примена на текстил
во композити
Интелигентен текстил
Текстилни влакна

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Априлска, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип

0

/

100

1

/

0

0

/

100

1
1

/
/

100
0
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Сесија:Априлска, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип

2

1

1

/

50

1

1

1

/

0

0

/

100

6

7

8

9 10

Вкупно
положиле

Процент на
неположени

Не се јавиле

Просечна
оценка

Математика 1
Тех. на израб. на
облека 1
Технологија на
текстил

Вкупно
пријавени

Предмет

Успех

1

1

1

1

/

0

2

1

1

/

50

2

1

1

/

50

1

0
1

/
/

100
0

1
1

6

7

8

9 10

Вкупно
положиле

Процент на
неположени

Успех

Просечна
оценка

Графика и дизајн
Основи на наука за
матер. 2
Хем. и физика на
полимери
Физичка хемија
Основи на менаџмент

Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија:Априлска, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип

1006

5
11

2
8

2
6

1
2

7

8

9 10

1
1
1

1

2

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Математика 1
Општа и неор.хемија
Информатика
Графика и дизајн
Текстилни влакна

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Априлска, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип

3
8

/
/

40
27,27

2
6

/
/

0
0

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

7

Процент на
неположени

Модна илустрација
Модна креација
Нега на текстил
Органска хемија
Проектирање во кон.
производ.
Современа уметност
и диз.

6

Просечна
оценка

Моделирање на
облека

Успех

Вкупно
положиле

CAD/CAM во конф.
произ.
Анализа на трудот
Аналитичка хемија
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Завршен (регуларен
пр.)
Заштитни мат. и
облека
Интелигентен
текстил
Информатика
Испит. на тек.
материјали
Компјутерска граф.
и дизајн
Костимографија
Креирање на облека
Математика 1
Математика 2
Менаџ. во конфек.
претп.

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип

1

/

0

1
3
1
1

/
/
/
/

0
0
50
0

1

/

0

1

/

0

1

/

0

1

/

0

1

/

0

0

/

100

3
1
0
1

/
/
/
/

0
0
100
66.66

2

/

0

1

2

/

1

1
1
1
3

/
/
/
/

0
0
0
25

1

1

/

0

1

3

/

0

8

1
1
3
2
1

1
2
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

9 10

1
1

1

1

1
3
1
1
3

1

2
1

1

2

1

2
1
1
1
4

1
1
2

1
1

1
3

1

1

1

0
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Тех. на изработка на
облека 1
Тех. на изработка на
облека 2

1

1

1

1

1

/

0

1

/

0

1008

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Успех

Вкупно
положиле

Анализа на трудот
Аналитичка хемија
Англиски јазик 1
Интелигентен
текстил
Испит. на тек.
материјали
Конструкција на
облека
Креирање на облека
Математика 2
Менаџ. во конфек.
претп.
Моделирање на
облека
Нега на текстил
Органска хемија
Современа уметност
и диз.
Тех. на изработка на
облека 2

1
0
2

/
/
/

0
100
33.33

1

0

/

100

1

0

/

100

Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија:Јунска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип

1
2
3

6

7

8

1
1

1

9 10

1

1

1

/

0

1
1

1

1
0

/
/

0
100

2

1

1

/

50

0

/

100

1

1
1

/
/

0
50

1

1

/

0

2

/

0

1
1
2

1

1
2

2

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

7

8

1
1

7

1
1

1

2

1

1

1

1

2
1
2
4

3

5

1

15

1

2

4

1
7
3

2
1

1
2
2

3

6

1

2

1

4

16

1

1

2

2

10

3

4

4

/

20

1
1
1

6
2
2
2

/
/
/
/

25
33,33
33,33
33,33

7

/

0

3

3

/

0

4

5

/

0

2
1
2
4

/
/
/
/

0
0
0
0

6

3
5

4

9 10

5
8
3
3
3

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

CAD/CAM во конф.
произ.
Анализа на трудот
Аналитичка хемија
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Завршен (регуларен
пр.)
Заштитни мат. и
облека
Интелигентен
текстил
Историја на облека
Костимографија
Креирање на облека
Математика 2
Менаџ. во конфек.
претп.
Моделирање на
облека
Модна илустрација
Нега на текстил
Органска хемија
Проектирање во кон.
производ.
Современа уметност
и диз.
Тех. на изработка на
облека 1
Тех. на изработка на
облека 2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип

2
1

5

1

1

1

1

3

5

/

0

5

1

13

/

13,33

1
7
3

/
/
/

0
0
0

3

6

/

0

1

15

/

0

2

/

0

10

/

0

4

1

1
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1010

8

9 10

3
1
2
1

1
1

12

1

3

3

1
11

1

Процент на
неположени

7

Просечна оценка

6

Вкупно положиле

CAD/CAM во конф.
произ.
Анализа на трудот
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Завршен (регуларен
пр.)
Интелигентен
текстил
Креирање на облека
Математика 1
Математика 2
Менаџ. во конфек.
претп.
Моделирање на
облека
Нега на текстил
Органска хемија
Проектирање во кон.
производ.
Современа уметност
и диз.
Тех. на изработка на
облека 1
Тех. на изработка на
облека 2

Успех

Не се јавиле

Предмет

Вкупно пријавени

Сесија:Јунска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип

0

/

100

1
2
0

/
/
/

0
0
100

12

/

0

3

/

0

1
0
1

/
/
/

50
100
50

2
1
2

1

3

1

2

3

/

0

2

1

1

2

/

0

1
4

/
/

0
0

2

/

0

4

/

0

2

/

33,33

4

/

50

1
4

1
2

2

1

4

2

3

2

8

1

2

2
1
1

1

1

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

7

2

1

3

2

8

9 10

1

2

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Англиски јазик 2
Кинетика и
феномени на пренос
Операции на пренос
на маса
Општа и неорганска
хемија
Органска хемија
Основи на науката за
материјали 2
Физичка хемија
Хемија и физика на
полимери

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип

1

/

50

3

/

0

0

/

100

1

1

1

/

0

1

1

1

/

0

2

0

/

100

1

0

/

100

1

/

0

1

1

1
1
1
1

/
/
/
/

50
50
50
0

2

2

/

33,33

1

2

/

0

2

/

0

/

0
100

7

1
1

2

1

2

2

8

1

1

3

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Основи на науката за
материјали 1

2
2
2
1

Успех

Вкупно
положиле

Аналитичка хемија
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Биоматеријали
Јакост на
материјалите
Кинетика и
феномени на пренос
Математика 2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип

9 10
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Основи на науката за
материјали 2
Развој на производ

1

0

/

100

1

0

/

100

7

8

4
11
12
1

1
5

1

10

4

2

1
5

3

1

3

3

14

6

1

4

11

4

1

1

2

1

1

1
1

2
2

9 10
1
1

1
2

3

2

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Аналитичка хемија
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Графика и дизајн
Конструкција на
облека 1
Математика 1
Математика 2
Општа и неорганска
хемија
Органска хемија
Основи на
технолошко инж.
Систем на квалитет и
стандард

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип

3
6
8
1

/
/
/
/

25
44,45
33,33
0

9

/

10

0
4

/
/

100
20

3

/

0

11

/

21,43

9

/

18,18

2

/

0

1012

7

8

14
11
6
2

6
1
1
1

1
3
1

1

6

3

9 10

2

1

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Аналитичка хемија
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Графика и дизајн
Конструкција на
облека 1

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Јунска втора, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип

8
7
2
1

/
/
/
/

12,86
36,36
66,66
50

4

/

33,33

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

Математика 1
Математика 2
Општа и неорганска
хемија
Органска хемија
Основи на
технолошко инж.
Систем на квалитет и
стандард

4
20

3
6

3

2

15

9

4

16

5

4

3

12

4

1

4

2

1

3
8

/
/

25
60

2

/

33,33

13

/

13,33

12

/

25

10

/

16,67

1
1

7

8

9 10

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

1
1
1
1

Успех

Вкупно
положиле

Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Математика 2
Органска хемија
Технологија на
предење
Технологија на
текстил

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Септемвриска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип

1
1
1
0

/
/
/
/

0
0
0
100

2

1

1

/

50

1

1

1

/

0

7

1

1

1

8

9 10

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

2
1

Успех

Вкупно
положиле

Анализа на трудот
Англиски јазик 1
Завршен регуларен
предмет
Конструкција на
облека
Математика 2

Не се
јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип

0
1

/
/

100
0

1

/

0

1

1

1

/

0

1

1

1

/

0
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Моделирање на
облека
Тех. на изработка на
облека 1
Тех. на изработка на
облека 2

1

1

3
3

1

1

/

0

0

/

100

1

/

66,66

7

8

9 10

1

2
1

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

1

Успех

Вкупно
положиле

Англиски јазик 2
Јакост на
материјалите
Основи на наука за
материјали 2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип
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Процент на
неположени

3

Просечна
оценка

5
1
5
3

Успех

Вкупно
положиле

Англиски јазик 1
Математика 1
Математика 2
Органска хемија
Основи на тех.
инженерство

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Септемвриска прва, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип
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7

2
1
1

8
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1

1

1

Процент на
неположени

6

Просечна
оценка

Успех

Вкупно
положиле

Завршен регуларен
предмет
Конструкција на
облека
Математика 1
Моделирање на
облека
Нега на текстил
Тех. на изработка на
облека 2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија:Септемвриска дополнителна, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Пробиштип
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Вкупно
положиле

Анализа на трудот
Аналитичка хемија
Текстилни влакна
Тех. на изработка на
облека 1
Тех. на изработка на
облека 2
Технологија на
текстил
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Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: Септемвриска дополнителна, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстилно инженерство- Штип
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Вкупно
положиле

Просечна
оценка

Процент на
неположени

Јакост на
материјалите
Математика 2
Операции на пренос
на маса
Основи на науката за
материјали 2

Успех

1

0

/
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Вкупно
пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: Септемвриска дополнителна, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Нови технологии и материјали- Пробиштип
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Конструкција на
облека 1
Математика 1
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Органска хемија
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пријавени

Предмет

Не се јавиле

Сесија: Септемвриска дополнителна, 2014
Оддел/катедра:
Модул/насока: Текстил, дизајн и менаџмент- Штип
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6. Техничка опременост
Р.бр.
1.

1016

Опрема
Персонални
компјутери

Тип

Намена

Количина

Fujitsu-Siemens

Кабинети

7
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4

Персонални
компјутери
Персонални
компјутери
Преносни компјутери

5.

Преносни компјутери

HP

6.
7.

Печатач
Печатач /фотокопир
LCD проектори
преносни
LCD проектори
монтирани
Фотоапарат
IP телефони
Клима уреди
Клима уреди
Клима уреди
Клима уреди
Интернет киосци

2.
3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Haier

Лабораторија

16

Haier

Лабораторија

16

Мини HP

3

Xerox 3428
Xerox 4150

Работа на проект
Настава и
работа на проект
Настава
Администрација

Optoma

настава

2

Acer

Предавална 1

1

Canon
Cisco

Настава
Администрација
Предавални
Лабораторија
Администрација
Рак соба
Кмс 8506л 17”
Студенти

12
2
1

1
14
1
1
2
1
2

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

Просторија

Број на
места

м2

1.

Предавална 1

80

72

2.

Училница 1

40

36

3.

Училница 2

40

36

4.

Училница 3

40

36

Локација
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Училница 4
Кабинет по
информатика
Кабинет по
информатика
Лаб. 1 (во
подготовка)
Лаб. 2 (во
подготовка)
Лаб. 3 (во
подготовка)

24

30

32

42

32

42

16

40
40
40

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

6. Реновирање, адаптација и санација на просториите
1. Греење – претставува проблем кој се провлекува секоја година и
со кој се соочува факултетот од неговото постоење. Спроведениот
систем за греење не ги задоволува потребите на факултетот, не е
економичен и е потребно да се направи реорганизација на целиот
систем. Очекуваме дека овој проблем ќе биде надминат наредната
година.
2. Вода и струја - сѐ уште не се одделени од постојниот комплекс.
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).
8. Издавачка дејност
Предметите од студиските години се покриени со соодветни
учебници, скрипти и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани,
а дел се во постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип. Потребните програми за работа и материјали за сите
предмети се достапни преку електронско учење односно преку порталот
за електронско учење Moodle. На студентите, редовни и вонредни, им е
овозможен едноставен пристап до сите потребни материјали, информации,
извештаи и др., како и постојан контакт со наставниците и соработниците.
Наставничкиот и соработничкиот кадар работи и подготвува скрипти
и учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во планот за
издавачкa дејност за 2014 година и тоа:
7. Хемиска текстилна технологија (е-скрипта) од авторот доц. д-р
Киро Мојсов;
8. Дизајн и анализа на експерименти (е-учебник) од авторите проф.
д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески;
9. Механички својства на текстилни материјали (е-учебник) од
авторите проф. д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески;
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10. Основи на наука за материјалите 1 (е-скрипта) од авторот доц. д-р
Ацо Јаневски;
11. Основи на наука за материјалите 1 (е-збирка задачи) од авторот
доц. д-р Ацо Јаневски.
9. Научноистражувачка работа
Факултетот учествува во два меѓународни проекти и во еден
научноистражувачки проект финансиран од УГД.
Домашни/меѓународни проекти

Датум
Наслов на проектот
од-до

20132017

COST Action TU1205
next generation
design guidelines
for composites in
construction

20132017

COST Action
TU1301 norm for
building materials
(NORM4BUILDING).

20122014

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

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
Координатор
област. Во рамките на оваа
за УГД
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
Координатор
област. Во рамките на оваа
за УГД
активност работиме на
композитни материјали врз
база на неоргански материјал и
органски полнители.
Активностите во рамките на
овој проект се насочени кон
добивање и карактеризација
на композитни материјали врз
Раководител
база на природни зајакнувачи
и биоразградлива или
рециклирачка полимерна
матрица.
Позиција
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(5). pp. 16-18. ISSN 1314-4111
Andronikov, Darko and Gasperlin, Lea and Polak, Tomaz and Zlender,
Bozidar (2013) Texture and quality parameters of Slovenian Dry-Cured
Ham Kraski prsut according to mass and salt levels. Food Technology and
Biotechnology, 51 (1). pp. 112-122. ISSN 1330-9862
Jordeva, Sonja and Tomovska, Elena and Trajković, Dušan and Zafirova,
Koleta (2014) Tekstilni otpad kao materijal za toplinsku izolaciju. Tekstil, 63
(5-6). pp. 168-178. ISSN 0492-5882
Jordeva, Sonja and Cortoseva, Sonja (2013) Uticaj sirovinskog sastava i
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Jordeva, Sonja and Trajković, Dušan and Zafirova, Koleta (2013)
Kvalitativna i kvantitativna analiza konfekcijskog otpada u Makedoniji.
Savremene tehnologije, 2 (1). pp. 82-88. ISSN 2217-9720
Tomovska, Elena and Jordeva, Sonja and Trajković, Dušan and Zafirova,
Koleta (2014) Atitudes towards Manging Post-industrial Apprel Cuttings.
In: 3 R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste
Mangement and SWAPI, 10-12 March 2014, Kyoto, Japan.
Jordeva, Sonja and Tomovska, Elena and Trajković, Dušan and Zafirova,
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material content and structural characteristics of interlock double layered
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11. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
1. Наставно-научниот совет на својата 12-та седница 26.12.2013 година
ја избра м-р Сања Спасова во научно звање асистент.
Р.бр

Име и
презиме

Звање

Област

Избор/реизбор

1

Сања Спасова

асистент

дизајнирање на
текстил и облека

избор

12. Други активности
12.1. Информатор за студентите за учебната 2013/2014 година
за студиските програми Текстилно инженерство, Текстил, дизајн и
менаџмент и нови технологии и материјали;
12.2. Учество на конгреси, семинари .....
–– Асистент Сања Спасова во периодот од 13.12.2013 до 15.12.2013
година, учество на конгрес: Očuvanje okoliša i biološke raznolikosti u
poljoprivredi –ekoremidacije во Тузла, БиХ.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоскаво периодот од 13.12.2013 до
15.12.2013 година, учество на конгрес: Očuvanje okoliša i biološke
raznolikosti u poljoprivredi –ekoremidacije во Тузла, БиХ.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 11.2.2014 до 13.2.2014
г. присуство на меѓународна конференција: 27th Conference of the
Israel Nuclear Societies во Израел.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 11.2.2014 до
16.2.2014г, состанок во рамките на COST Action TU1301: NORM for
Building materials (NORM4BUILDING).
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 16.6.2014 до 21.6.2014
г. учество на EU-NORM symposium во Прага, Чешка Република.
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–– Проф. д-р Крсто Блажев во периодот од 17.6.2014 до 26.6.2014 г.
учество на 14-та Интернационална геоконференција СГЕМ 2014 во
Албена, Бугарија
–– Проф. д-р Крсто Блажев во периодот од 24.9.2014 до 27.9.2014 год.
учество на 20. Конгрес на карпато-балканска геолошка асоцијација
во Тирана, Р. Албанија.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 5.9.2014 до 10.9.2014
год. учество на семинар во Охрид, организиран од Universität Leipzig
од Германија.
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ЛИКОВНАТА АКАДЕМИЈА
1. Вовед
Ликовната академија е основана со Закот за дополнување на Законот
за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во
(„Сл. весник на РМ“, број 70 од16.5.2013 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 и заведена е во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 50.
На Ликовната академија како наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат
универзитетски (академски) студии од I (прв) циклус студии на студиската
програма Класично сликарство.
Наставата од првиот циклус 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 како наставно - научна единица на Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип 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. Исто така,
и затечените студенти на студиската програма Класично сликарство од
Музичката академија преминаа на новоформираната Ликовна академија.
За изведување на наставата на Академијата е обезбедена современа
ликовна опрема и LCD проектори.
– штафелаи – 20;
– табли – 20;
– мулажи (гипсени модели) – 6;
– LCD - платно 1.
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 2014/2015 година на I (прв) циклус
на студии беа запишани вкупно 18 студенти.
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Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција - в.д. декан на
Ликовната академија ја извршува в.д. декан проф. д-р Никола Смилков, во
звање редовен професор од наставно- научните области: цртање, вајање и
вајарски техники и методика на ликовно воспитание.
Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Презиме и име
Проф. д-р Никола
Смилков
Доц. м-р Јана Јакимовска
Доц. Игор Егоров
Доц. Викторија Егорова
Ванчо Павлов
Марина Радосављевиќ
Бојчева

Звање

Во редовен
работен
однос

ред. проф.

да

доцент
доцент
доцент
секретар
технички
секретар

да
да

Со
договор за
ангажирање

да
да

да

2. Катедри
Катедри во состав на Академијата
На Ликовната академија во извештајниот период нема формирано
катедра поради неисполнување на услов од тројца редовно вработени
наставници.
3. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот и уметнички
совет на Академијата.
Дневен ред на прва седница на ННУС, одржана на 17.6.2014 год.
- Усвојување на записник од прва седница
1. Донесување Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно
- научниот уметнички совет на Ликовната академија;
2. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните
односи и работењето на Ликовната академија;
3. Предлог-одлука за усвојување на студиска програма – Класично
сликарство на Ликовната академија;
4. Донесување Одлука за формирање на комисии за проверка на
знаењето и умеењето за пријавените кандидати за запишување на
нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на универзитетски
(академски) студии во учебната 2014/2015 година на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
5. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус
студии на универзитетски (академски) студии во учебната 2014/2015
година на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип;
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6. Донесување Одлука за покриеноста на наставната на Ликовната
академијата при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот
и летниот семестар на учебната 2014/2015 година на студиската
програма Класично сликарство и
7. Донесување Одлука за утврдување на состав на членови на Наставнонаучниот уметнички совет за зимскиот семестар во учебната
2014/2015 година на Ликовната академија.
Одлуки донесени на седниците
1. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија;
2. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и
работењето на Ликовната академија;
3. Одлука за усвојување на студиска програма – Класично сликарство
на Ликовната академија;
4. Одлука за формирање на комисии за проверка на знаењето и
умеењето за пријавените кандидати за запишување на нови студенти
во I (прва) година на I (прв) циклус на универзитетски (академски)
студии во учебната 2014/2015 година на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
5. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на студии на
универзитетски (академски) студии во учебната 2014/2015 година
на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип;
6. Одлука за покриеноста на наставната на Ликовната академијата при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот семестар
на учебната 2014/2015 година на студиската програма Класично
сликарство и
7. Одлука за утврдување на состав на членови на Наставно-научниот
уметнички совет за зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година
на Ликовната академија.
Дневен ред на втора седница на ННУС, одржана на 26.8.2014 год.
- Усвојување на записник од втора седница
1. Барање за отсуство од проф. д-р Никола Смилков вработен како
декан на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев” –
Штип;
2. Барање за отсуство од доц. м-р Јана Јакимовска вработена како
доцент на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев” –
Штип и
3. Барање за продолжување на рокот на студирање од студентката
Билјана Солева-Толевска запишана на студиската програма Класично
сликарство.
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Одлуки донесени на седниците
1. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф.
д-р Никола Смилков;
2. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на доц.
м-р Јана Јакимовска и
3. Одлука за активирање на прекинати студии на Билјана СолеваТолевска.
Дневен ред на трета седница на ННУС, одржана на 10.9.2014 год.
- Усвојување на записник од трета седница
1. Барање за започнување на постапка за избор на декан на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлуки донесени на седниците
1. Одлука за започнување на постапка за избор на декан на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред на четврта седница на ННУС, одржана на 14.10.2014
год.
- Усвојување на записник од четврта седница
1. Одлука за утврдување на еден кандидат за избор на декан на Ликовна
академија;
2. Одлука за преминување на студенти од Музичка академија на Ликовна
академија;
3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 4102-33/8
од 18.6.2014 година покриеност на наставата на Ликовната академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот и зимскиот
семестар на учебната 2014/2015 на студиската програма Класично
сликарство;
4. Барање за продолжување на студиите од студентот Дејан Витанов
запишан на студиската програма Класично сликарство;
5. Барање за мирување на студиите од студентката Неда ЈовановскаКрстевска запишана на студиската програма Класично сликарство и
6. Барање за признавање на испити од студентката Анкица Стевановска
запишана на студиската програма Класично сликарство.
Одлуки донесени на седниците
1. Одлука за утврдување на еден кандидат за избор на декан на Ликовна
академија;
2. Одлука за преминување на студенти од Музичка академија на Ликовна
академија;
3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 4102-33/8
од 18.6.2014 година покриеност на наставата на Ликовната академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот и зимскиот
семестар на учебната 2014/2015 на студиската програма Класично
сликарство;
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4. Одлука за активирање на прекинати студии на Дејан Витанов;
5. Одлука за мирување на права и обврски на Неда ЈовановскаКрстевска и
6. Предлог-одлука за признавање на испити на Анкица Стевановска.
4. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
Академијата
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети

/
/
/
/
1
1
/
/

1
/
1
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
1
/
/

/
1
/
1
1
/
/
/

/
1
/
1
/
1
2
2

Процент на
неположени

9 10

1
2
1
2
2
3
2
2

7
9
7
9
7
8
10
10

Процент на
неположени

8

Просечна
оценка

7

Просечна
оценка

/
/
/
/
/
/
/
/

6

Вкупно
положиле

1
2
1
2
2
3
2
2

Успех

Вкупно
положиле

Композиција 2
Цртање 2
Цртање 4
Анатомија 4
Композиција 3
Сликање 4
Анатомија 2
Сликање 2

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: септемвриска дополнителна
Оддел/катедра:
Модул/насока:

1
1

7
7

/
/

/
/
/
/
/
/
/

Композиција 2
Цртање 3
Цртање 4

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: септемвриска прва сесија
Оддел/катедра:Класично сликарство
Модул/насока:Класично сликарство

1
1

/
/

Успех

6

7

8

9 10

/
/

1
1

/
/

/
/

/
/
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/
/
/
/
1
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
1
1

Анатомија 1
Цртање 1
Сликање 1

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: Јунска прва
Оддел/катедра: Класично сликарство
Модул/насока: Класично сликарство

1
1
1

/
/
/

/
1
/
1
/
/
/

Успех

6

7

8

9 10

/
/
/

/
/
/

/
/
/

1
1
/

/
/
1

/
1
/
1
1
1
1

/
10
/
10
6
9
9

Процент на
неположени

8

100%
/
100%

Процент на
неположени

7

Просечна
оценка

/
/
/
/
/
/
/

6

Просечна
оценка

1
1
1
1
1
1
1

Успех

Вкупно
положиле

Сликарски техники
Цртање 1
Цртање 4
Анатомија 1
Сликање 1
Анатомија 3
Композиција 3

Не се јавиле

Предмет

Вкупно
пријавени

Сесија: јунска втора
Оддел/катедра: Класично сликарство
Модул/насока: Класично сликарство

Вкупно
положиле
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1
/
1

9
9
10

/

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

Р.бр. Вид на опрема
1.

2

Предавални

Кабинет

6. Просторни услови
- Реновирање, адаптација и санација на просториите.
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7.
8.
-

Издавачка дејност (зборници, книги)
Литература издадена од наставничкиот кадар на академијата;
Објавени зборници, книги...
(се наведува прво насловот, па потоа авторот/авторите)
Научноистражувачка работа (проекти)
Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на академијата
*Се наведува носителот на проектот, име и вид на проектот и
времетраење
Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до
/
/

Наслов на
проектот
/
/

Позиција
/
/

Опис на активностите во тек на
проектот
/
/

9. Објавени трудови
Објавени трудови од вработените на Академијата
Никола Смилков
Симпозиуми
– 2013 -7 Интернационален симпозиум на модерна уметност, Малниц,
Австрија.
– 2014- 8 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst, Malnitz
Austria.
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Групни изложби:
2013 – ДЛУМ, Годишна изложба -2013, Музеј на Град Скопје,
февруари 2014;
2013 –Меѓународна изложба по повод 20-годишнина од постоење на
Учителскиот факултет во Врање, Универзитет во Ниш;
2013 – IV Međunarodna izložba „Umetnost u minijaturi“– Majdanpek –
Srbija 2013;
2013- 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst, Malnitz
Austria;
2013 – 46-та изложба на ДЛУШ – Штип;
2014 - 2. Mеѓународна балканска изложба II. International
contemporary balkan exhibition, Културно-информативен центар,
Скопје Р. Македонија.
Самостојни изложби
2013 - Центар за култура „Марко Цепенков” - Прилеп, Македонија.
Монументални скулптури
2013- 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst, Malnitz
Austria http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8361
2014- 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst, Malnitz
Austria.
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Универзитетски учебник
Смилков, Н. (2014). Ликовен јазик, Штип: Факултет за образовни
науки, Универзитет „Гоце Делчев“.
Проект
ТОI TOI (2013-2015) – Erasmus+
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр Име и презиме
1.

10.
-
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Звање

Проф. д-р Никола Смилков ред. проф.

Област

Избор/реизбор
реизбор

Други активности
Печатење на информатори.
Учество на когреси, семинари..., на вработените на Факултетот.
Водење на книга за посета на странци на единицата.
Патување на вработени во странство.

ГОД И Ш Е Н И З В Е Ш ТА Ј

ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА
Вовед
Филмската академија е основана со Законот 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
„Крсте Мисирков“,10 А 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 и Филмска музика.
Наставата од првиот циклус на 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 студиската
програма Филмска режија, Филмска продукција и Филмска музика.
На студените на Академијата им е обезбеден бесплатен пристап
до универзитетските изданија на: книги, скрипти и учебни помагала.
Е-библиотеката е достапна за сите корисници во системот на УГД на линкот
http://е-biblioteka.ugd.edu.mk. Исто така, студентите на Академијата
можат да го користат и многубројниот книжен фонд од домашни и
странски автори на Универзитетската библиотека на Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип. Во извештајниот период на учебната 2013/2014 година
на I (прв) циклус студии беа запишани вкупно 16 студенти.
Декан - избор на декан                
Во извештајниот период раководната функција - в.д. декан на
Филмската академија ја врши проф. д-р Антонио Митриќески, во звање
вонреден професор.
Структура
Број на вработени: наставници, соработници и административен
кадар.
Реден
Презиме и име
број
1.
2.
3.

Проф. д-р Антонио
Митриќески
Проф. д-р Роберт Саздов
Доц. м-р Татјана
Ќурчинска Пепељугоска

Звање

Во редовен
работен
однос

вон. проф.

      

да

вон. проф.

      

да

доцент

Со договор за
ангажирање

да
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4.
5.
6.
7.

Гоце Краљевски
Димо Попов
Марија Манева
Ванчо Павлов

8.

М-р Снежана Бардарова

секретар
технички
секретар

да
да

да
да

да

Катедри
Катедри во состав на Академијата
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 координираење, 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 актери, 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.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот
уметнички совет на Филмската академија
Дневен ред од првата седница на ННУС, одржана на 8. 10. 2014
год.:
1. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија за зимскиот
семестар во учебната 2014/2015 година;                  
2. Донесување Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно
- научниот уметнички совет на Филмската академија;
3. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните
односи и работењето на Филмската академија;
4. Донесување Одлука за усвојување на табеларниот преглед за
покриеноста на наставата на I (прв) циклус на студии за учебната
2014/2015 година;
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5. Донесување Одлука за избор на продекан на Филмската академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлуки донесени на седницaта
1. Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот  
уметнички совет на Филмската академија за зимскиот семестар во
учебната 2014/2015 година;                  
2. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот  
уметнички совет на Филмската академија;
3. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и
работењето на Филмската академија;
4. Одлука за усвојување на табеларниот преглед за покриеноста на
наставата на I (прв) циклус студии за 2014/2015 година;
5. Одлука за избор на продекан на Филмската академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
 	 
Просторни услови
Филмската академија располага со една предавална со површина од
59 метри квадратни и канцелариски простор/лабораториja со површина
од 31 метри квадратни во просториите на Економскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
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