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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1. ВОВЕД 
Во своите петнаесет години постоење Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип изгради 

современи пристапи за менаџирање и контрола на квалитетот во сите сегменти на 
работењето. Во овој механизам на контрола на квалитетот спаѓаат и процесите на 
евалуација на работата на деканите преку годишните извештаи за нивната работа. Како 
интегриран универзитет, работата на деканите, односно 15-те единици на Универзитетот 
се менаџирани од страна на ректорот и ректорската администрација. Целокупното 
работење е презентирано во Извештајот на работа на ректорот за период 2021-2022 
година. 

Секој извештаен период има своја одлика, па овој извештај за периодот 2021-2022 
година се прави во период кога Универзитетот поминуваше низ можеби крајната фаза на 
најсериозниот предизвик досега, а тоа е пандемија со ковид-19. Наставата се одвиваше 
на хибриден начин со користење на сите достапни електронски платформи што 
Универзитетот ги развива уште од формирањето. Универзитетот е препознатлив по својот 
современ пристап во високото образование со развивање на платформите за е-индекс, 
е-учење, е-репозиториум, е-библиотека, е-журнали, е-календар, е-распоред,  а во периодот 
на пандемијата за реализација на онлајн наставата беше вклучена и платформата на Mic-
rosoft Teams. Уписите во „пандемските“ академски години 2020/2021 и 2021/2022 г. беа, 
исто така, реализирани преку електронско пријавување и запишување. Пандемијата на 
ковид-19 не го спречи Универзитетот да продолжи со сите свои активности во нормална 
динамика и да биде лидер во онлајн работењето не само во регионот, туку и во Европа. 

Овој извештај за работа на ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип дава 
севкупна слика за периодот 2021-2022 година и детална анализа на сите сегменти, тела 
и единици на Универзитетот. 

2. HОPMАTИBHО-ПPАBHО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ 
Работата на Универзитетот е јавна и седниците на органите на Универзитетот се 

јавни и достапни на средствата за јавно информирање, со исклучок, кога на седниците 
на органите на управување се расправа за прашања кои претставуваат класифицирана 
информација дефинирана според Статутот на Универзитетот. 

2.1 Универзитетски сенат
Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган на Универзитетот. 

Сенатот го сочинуваат: по 2 (двајца) претставници од единиците на Универзитетот од 
редот на наставно-научните работници; по 1 (еден) претставник избран од придружните 
членки и 10% од бројот на членовите на Сенатот се претставници од студентите избрани 
од Универзитетското студентско собрание. 

Универзитетскиот сенат за периодот од 1.10.2021 година до 1.10.2022 година ги 
одржал следниве состаноци и се донесени следниве општи акти и одлуки (презентирани 
се поважните):

187 седница – 28.10.2021 г. 
• Донесување Одлука за давање на согласност на Правилникот за условите, постапката 

на запишување и правилата на студирање на Програмата за стручно и професионално 
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка на 
Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев “ – Штип;

• Донесување Одлука за усвојување на Извештајот за работата на овластено лице за 
прием на пријави на корупција на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за избор на студентски правобранител на Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за усвојување на пречистен текст на Правилникот за 
систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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188 седница – 19.11.2021 г. 
• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2021 година.

189 седница – 30.11.2021 г. 
• Донесување Одлука за дополнување на условите и критериумите за прием на 

кандидати на трет циклус студии – докторски студии по Конкурсот за запишување 
студенти на трет циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип, во учебната 2021/2022 година;

• Донесување Одлука за запишување студенти на трет циклус студии – докторски 
студии во учебната 2021/2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на План за родова еднаквост на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените 
во внатрешно-организациските единици/стручно-административни служби на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2021 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените 
во внатрешно-организациските единици/стручно-административни служби на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Извештај за самоевалуација на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип за периодот 2019-2021 година во услови на пандемија со 
ковид-19.

190 седница – 28.12.2021 г. 
• Донесување Одлука за верификација на мандат на членови во Универзитетски 

сенат, претставници од Универзитетското студентско собрание;
• Донесување Одлука за усвојување на Извештај за избор на правно лице кое врши 

дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад;

• Донесување Одлука за признавање на трошоците на Еразмус+ студентите чиј 
престој беше прекинат поради ковид-19 во април 2020 година;

• Донесување Одлука за усвојување на финансиски план на Универзитетот за 2022 
година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на 
Универзитетот за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план и програма за издавачка дејност 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Програма за инвестициски вложувања на 
Универзитетот за 2022 година;

• Донесување Одлука за давање согласност за изменување и дополнување на Статутот 
на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

191 седница – 8.2.2022 г. 
• Донесување Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија за 

извршениот попис на Универзитетот за 2021 година.

192 седница – 25.2.2022 г. 
• Донесување Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Универзитет 

„Гоце Делчев“ – Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Уни сервис 

ДООЕЛ – Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Уни сервис 

агро ДООЕЛ – Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на 

Универзитетски спортски и културен центар ДООЕЛ – Штип;
• Донесување Одлука за покренување, спроведување и завршување на постапка за 

избор на органи и тела на Универзитетот и единиците на Универзитетот;
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• Донесување Одлука за утврдување на услови за упис и број на студенти кои ќе се 
запишат на прв циклус студии на студиска програма Општа медицина на англиски 
јазик за учебната 2022/2023 година.

193 седница – 25.3.2022 г.
• Донесување Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, за усогласување со Законот за изменување 
и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија;

• Донесување Одлука за доделување на награди по повод 27 март – патронат на 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип за 2020 година;

• Донесување Одлука за доделување партиципации на студенти кои ќе бидат 
запишани на прв циклус на студиските програми за прва година на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за ослободување од плаќање партиципација за прва година на 
студии, на секоја студиска програма (освен студиската програма Македонски јазик 
и книжевност) по 10 редовни студенти запишани во прв уписен рок во 2022/2023 
година на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;

• Донесување Одлука за запишување студенти на трет циклус студии – докторски 
студии во учебната 2021/2022 година (втор уписен рок);

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план и програма за работата на 
Универзитетското студентско собрание при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
(УССУГД) за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на студентскиот 
правобранител при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2021 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв 
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 
2022/2023 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор 
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 
2022/2023 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет 
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 
2022/2023 година.

194 седница – 27.4.2022 г.
• Донесување Одлука за формирање на Комисија за верификација на мандатот на 

членовите на Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
• Донесување Одлука за верификација на мандатот на членовите на Универзитетскиот 

сенат на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
• Донесување Одлука за формирање на Комисија за спроведување на постапката за 

избор на претседател на Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип;

• Донесување Одлука за избор на претседател на Универзитетски сенат на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

195 седница – 27.4.2022 г.
• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска изборна комисија за 

спроведување на постапката за избор на ректор на Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип;

• Донесување Одлука за утврдување на висината на школарината за упис на странски 
студенти на студиската програма на англиски јазик International Law and international 
relations (Меѓународно право и меѓународни односи) на Правен факултет.

196 седница – 7.6.2022 г. 
• Донесување Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетски сенат, 

претставник од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, 
придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
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• Донесување Одлука за дополнување на Ценовникот за услугите на Институтот за 
јазици на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на 
Универзитет;

• Донесување Одлука за дообезбедување на средства за реализација на набавката на 
ситен лабораториски инвентар и набавката на канцелариски материјал за потребите 
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;

• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2022 година;

• Донесување Одлука за одобрување на финансиски средства за активности поврзани 
со работењето на Одделението за е-учење и креирање на портал за електронско 
пријавување за упис на кандидати за прв, втор и трет циклус студии.

197 седница – 12.7.2022 г. 
• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за прием 

на кандидати по распишаниот Конкурс за запишување студенти на прв циклус 
студии за учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за прием 
на кандидати по распишаниот Конкурс за запишување студенти на втор циклус 
студии за учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за прием 
на кандидати по распишаниот Конкурс за запишување студенти на трет циклус 
студии за учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2022 година.

198 седница – 24.8.2022 г. 
• Донесување Одлука за престанок на правото на користење на дел од недвижна ствар 

сопственост на Општина Штип.

199 седница – 9.9.2022 г. 
• Донесување Одлука за усвојување на Етички кодекс на Универзитет „Гоце Делчев“ 

– Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, за усогласување и спроведување на 
Колективниот договор за високото образование;

• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2022 година;

• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Електротехнички 
факултет;

• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Економски факултет;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Земјоделски факултет;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Ликовна академија;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Музичка академија;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Правен факултет;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Технолошко-технички 

факултет;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Филмска академија;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Факултет за информатика;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Факултет за медицински 

науки;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Факултет за образовни 

науки;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Факултет за природни 

и технички науки;
• Донесување Одлука за потврдување на изборот на декан на Факултет за туризам и 

бизнис логистика.
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200 седница – 20.9.2022 г. 
• Донесување Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на услови за упис 

и број на студенти кои ќе се запишат на прв циклус студии на студиската програма 
Општа медицина на англиски јазик за учебната 2022/2023 година.

201 седница – 30.9.2022 г.
• Донесување Одлука за склучување на Менаџерски договор со ректорот на 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Извештај за работата на овластено лице за 

прием на пријави на корупција на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
• Донесување Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Универзитетска 

конкурсна комисија за одлучување за прием на кандидати по распишаниот Конкурс 
за запишување студенти на трет циклус студии за учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за одобрување на афирмативна мерка – доделување на вредносни 
ваучери на бруцоши на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за одобрување на афирмативна мерка за признание и поддршка 
на млади таленти на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

2.2. Ректорска управа
Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на единиците на 

Универзитетот и 1 (еден) претставник на студентите избран од Студентското собрание 
на Универзитетот. 

Ректорската управа за периодот од 1.10.2021 година до 1.10.2022 година ги одржала 
следниве состаноци и се донесените следниве општи акти и одлуки (презентирани се 
поважните):

204 седница – 27.10.2021 г. 
• Донесување Одлука за давање на согласност на Правилникот за условите, постапката 

на запишување и правилата на студирање на Програмата за стручно и професионално 
усовршување за стекнување на педагошко – психолошка и методска подготовка на 
Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев “ – Штип;

• Донесување Одлука за усвојување на Извештај за работата на Овластено лице за 
прием на пријави на корупција на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за избор на студентски правобранител на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип;

• Донесување Одлука за усвојување на пречистен текст на Правилникот за 
систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

205 седница – 29.11.2021 г. 
• Донесување Одлука за дополнување на условите и критериумите за прием на 

кандидати на трет циклус студии – докторски студии по Конкурсот за запишување 
студенти на трет циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип, во учебната 2021/2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на План за родова еднаквост на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип; 

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените 
во внатрешно-организациските единици/стручно-административни служби на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2021 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените 
во внатрешно-организациските единици/стручно-административни служби на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Извештај за самоевалуација на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип за периодот 2019-2021 година во услови на пандемија со 
ковид-19.

206 седница – 27.12.2021 г. 
• Донесување Одлука за престанување на статус на студенти на трет циклус студии;
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• Донесување Одлука за усвојување на Извештај за избор на правно лице кое врши 
дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад;

• Донесување Одлука за признавање на трошоците на Еразмус+ студентите чиј 
престој беше прекинат поради ковид-19 во април 2020 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2022 
година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на 
Универзитетот за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план и програма за Издавачка дејност 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Програма за инвестициски вложувања на 
Универзитетот за 2022 година.

207 седница – 7.2.2022 г. 
• Донесување Одлука за усвојување на Препораки за подготовка на онлајн настава 

за парен семестар во учебната 2021/2022 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип;

• Донесување Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија за 
извршениот попис на Универзитетот за 2021 година.

208 седница – 24.2.2022 г. 
• Донесување Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2021 година на Универзитет 

„Гоце Делчев“ – Штип;
• Донесување Одлука за покренување, спроведување и завршување на постапка за 

избор на органи и тела на Универзитетот и единиците на Универзитетот;
• Донесување Одлука за утврдување на услови за упис и број на студенти кои ќе се 

запишат на прв циклус студии на студиска програма Општа медицина на англиски 
јазик за учебната 2022/2023 година.

209 седница – 24.3.2022 г. 
• Донесување Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, за усогласување со Законот за изменување 
и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија;

• Донесување Одлука за доделување на награди по повод 27 март – патронат на 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип за 2020 година;

• Донесување Одлука за доделување партиципации на студенти кои ќе бидат 
запишани на прв циклус на студиските програми за прва година на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен план и програма за работата на 
Универзитетското студентско собрание при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
(УССУГД) за 2022 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на студентскиот 
правобранител при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2021 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв 
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 
2022/2023 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор 
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 
2022/2023 година;

• Донесување Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет 
циклус на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 
2022/2023 година.

210 седница – 31.3.2022 г.
• Донесување Одлука за усвојување на Препораки за полагање и настава во текот на 

2022 година на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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211 седница – 6.6.2022 г.
• Донесување Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на 

Универзитетот;
• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2022 година.

212 седница – 11.7.2022 г. 
• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за прием 

на кандидати по распишаниот Конкурс за запишување студенти на прв циклус 
студии за учебната 2022/2023 година; 

• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за прием 
на кандидати по распишаниот Конкурс за запишување студенти на втор циклус 
студии за учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за прием 
на кандидати по распишаниот Конкурс за запишување студенти на трет циклус 
студии за учебната 2022/2023 година;

• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2022 година.

213 седница – 24.8.2022 г. 
• Донесување Одлука за престанок на правото на користење на дел од недвижна ствар 

сопственост на Општина Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Препораки за реализација на наставата, 

вежбите, спроведувањето на колоквиумите и испитите во текот на зимскиот семестар 
на студиската 2022/2023 година на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

214 седница – 7.9.2022 г.
• Донесување Одлука за усвојување на Етички кодекс на Универзитет „Гоце Делчев“ 

– Штип;
• Донесување Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, за усогласување и спроведување на 
Колективниот договор за високото образование;

• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2022 година.

215 седница – 15.9.2022 г. 
• Примопредавање на должноста од стар Ректор на нов Ректор;
• Донесување Одлука за избор на проректор за настава и студенти на Универзитет 

„Гоце Делчев“ – Штип;
• Донесување Одлука за избор на проректор за наука на Универзитет „Гоце Делчев“ 

– Штип.

216 седница – 20.9.2022 г.
• Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување 

на Конкурс за запишување студенти на прв циклус на студиските програми на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2022/2023 година;

217 седница – 29.9.2022 г.
• Донесување Одлука за формирање, состав и надлежности на комисиите на 

Ректорската управа;
• Донесување Одлука изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на 

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студиските програми на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2022/2023 година.
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2.3. Кадровска состојба и прашања
Кадровската состојба и прашања се составен дел од работењето на Одделението за 

човечки ресурси каде што се извршуваат следниве работи: административна поддршка 
за избор на административен, наставнички или соработнички кадар, изготвување на 
договори и анекси за вработување или други видови на договори, отворање и ажурирање 
на досие за вработен/хонорарно ангажиран и на електронско досие, пријавување и 
одјавување на вработените во Агенцијата за вработување и во Фондот за здравствено 
осигурување, изготвување на извештаи и други општи и посебни акти за редовност на 
работа, годишни одмори, отсуства од работа, изготвување опомени, решенија за парични 
казни, како и решенија за наградување на вработените, комплетирање на документи и 
доставување барања до министерствата за реализирање на одредени права на вработените 
согласно со Законот, изготвување на извештаи по барање на соодветни министерства, 
народен правобранител, Државен завод за статистика и други институции, други работи 
за потребите на секторот и одделението. 

Активности во Одделот за човечки ресурси во студиската 2021-2022 год.
Вкупен број на вработени на УГД – 530: 

 – мажи 209 и 
 – жени 321.

• Од вработените за извештајниот период:
o редовни професори – 118
o вонредни  професори – 108
o доценти – 54
o виши лектори – 6
o лектори – 3
o асистенти – 23
o лаборанти со ВСС – 24
o виши лаборанти – 4
o кореспонденти – 4
o лаборанти со виша - 1

• Распишани конкурси:
o во сите звања – 41
o во насловно звање – 41
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o соработници/асистенти – 13
o соработници/лаборанти – 2.

• Избори во наставно-научни, наставно-стручни, насловни и соработнички звања:
o избор во редовен професор – 6
o избор во вонреден професор – 21
o избор во доцент – 11
o избор во виш лектор – 1
o избор во асистент – 2
o реизбор на виш лектор – 2
o реизбор на лаборант – 2
o реизбор на асистент – 11
o избор во звање (насловен доцент/насловен вонреден) – 35

• Нови вработувања:
o асистент – 1
o вонреден професор – 1

• Прекинат работен однос:
o со отказ од страна на вработен – 6 
o пензионирање – 11. 

• Побарани се согласности за вработување на:
o наставници – 47
o лектор – 1
o асистент – 76
o лаборанти – 11 и 
o административен кадар – 16.
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• Добиени се согласности за вработување на:
o наставник – 3 / реализирани 2
o асистент – 4 / нереализирани

• Немаме добиено одговор за:
o наставници – 19
o асистенти – 1
o лаборанти – 2
o административен кадар – 5.

Останатите барања не се одобрени од Министерство за образование и наука и 
Министерство за финансии.

Во текот на периодот 2021-2022 на Универзитетот: 
• За сите нови вработени и избрани во исти или повисоки звања, согласно со одлуките 

за избор, изработени се договори за вработување и анекси за плата;
• За вработените со ССС се изработени анекси за плата, согласно со Законот за 

минимална плата;
• За сите вработени се изработени анекси за плата, согласно со Колективниот договор 

за високото образование;
• За сите вработени на кои им е прекинат работниот однос се изработени одлуки и 

решенија, а за пензионираните и барања за отпремнина;
• Два пати годишно (семестрално) се изработуваат договори за уредување на 

меѓусебните права и обврски со ангажирани наставници од други универзитети, 
наставници во насловни звања и стручњаци од практиката и се подготвува исплата 
на хонорарот предвиден во договорите;

• Еднаш годишно се изработува анекс на договори за вработување за ангажираноста 
на вработениот наставно-научен и наставно-стручен кадар;

• Два пати годишно се изработуваат решенија за користење на делови од годишниот 
одмор за сите вработени;

• Во определениот рок е постапено по сите барања од вработените (мирување на 
работен однос, потврди за редовен работен однос, денови од годишен одмор, платен 
одмор заради лични и семејни околности, барање на парична помош поради смрт на 
член на семејството, барање на мајка доилка, барање за прекинување на породилно 
отсуство, здравствено осигурување на член на семејство и др.).

Во текот на периодот 2021-2022 се исполнети обврските кон надлежните државни 
институции: 
• Изработен и одобрен (од Министерство за информатичко општество и 

администрација) Годишен план за вработување за 2022 година;
• Изработен и доставен за одобрување до Министерство за образование и наука 

Годишен план за вработување за 2023 година;
• До Министерството за информатичко општество и администрација доставени 

се Извештај за реализација на Годишниот план за вработување за 2021 година и 
Извештај за реализација на Годишниот план за вработување за првата половина на 
2022 година;

• Изработен пречистен текст на Правилникот за систематизација на работните места 
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и доставен за одобрување до Министерство 
за информатичко општество и администрација;
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• Во системот за човечки ресурси HRMIS на Министерството за информатичко 
општество и администрација и во системот за човечки ресурси Microsoft Dynamics 
на Универзитетот тековно се внесуваат сите промени во врска со статусот и звањата 
на вработените, како и промените на личните податоци;

• До Заводот за статистика квартално се доставуваат статистички податоци поврзани 
со анкета за слободни работни места;

• Два пати годишно до Министерство за образование и наука се доставуваат 
известувања за вработените (титули, звања, образование, планирани пензионирања, 
нови избори...) на Универзитетот;

• Два пати годишно до Министерство за образование и наука се доставува Барање 
на согласност за ангажирање на наставници од други универзитети, наставници во 
насловни звања и стручњаци од практиката;

• Еднаш годишно до Министерството за информатичко општество и администрација 
се доставува Годишен извештај од ИСУЧР - проверка, ажурирање и потврда на 
податоци за вработени во институции од јавниот сектор 

2.4. Универзитетски билтен и Универзитетски гласник
На Универзитетот за периодот од 1.10.2021 година до 1.10.2022 година се издадени 

јавни гласила во форма на „Универзитетски билтен“, каде што се објавуваат: рецензии, 
реферати и други акти на Универзитетот, на единиците и на придружните членки на 
Универзитетот утврдени со општите акти на Универзитетот. 

Универзитетскиот билтен излегува најчесто двапати месечно и неговата динамика 
на објавување е околу 20 броја годишно. 

Универзитетскиот гласник, кој ги сублимира интерните акти на УГД, излегува 
периодично и неговото објавување се движи од 3 до 6 броја годишно. 

2.5. Имотно-правни работи
На Универзитетот за периодот од 1.10.2021 година до 1.10.2022 година се донесени 

и спроведен следните имотно-правни акти:
• Донесување Одлука за прифаќање на Изјавата од Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство – Скопје за раскинување на Договорот за долгорочен 
закуп на земјоделско земјиште и Анекс на договорот, на 204. редовна седница на 
Ректорската управа на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип одржана на 27.10.2021 
година.

• Донесување Одлука за престанок на правото на користење на дел од недвижна ствар 
во сопственост на Општина Штип, на 213. редовна седница на Ректорската управа 
на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип одржана на 24.8.2022 г. 

2.6. Други аспекти
На единиците при Универзитетот за периодот од 1.10.2021 година до 1.10.2022 

година се донесени и прифатени од Наставно-научниот, односно Уметничкиот совет на 
истите годишни извештаи за работа на деканите. 

Извештаите го опфаќаат целокупното работење на единиците при Универзитетот со 
одржаните наставно-научни, односно уметнички совети, донесените одлуки, наставно-
образовната дејност на единицата, научноистражувачка дејност на академскиот кадар, 
издавачката дејност и меѓународната соработка на единицата. 

3. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

3.1. Уписи на прв, втор и трет циклус студии
На Универзитетот за периодот од 1.10.2021 година до 1.10.2022 година се спроведени 

уписите на: 
• Прв циклус студии со три уписни рокови

o Прв уписен рок 2022/2023 од 25.8.2022 до 7.9.2022 година
o Втор уписен рок 2022/2023 од 9.9.2022 до 20.9.2022 година 
o Трет уписен рок 2022/2023 од 21.9.2022 до 30.9.2022 година.
Информациите за запишаните студенти се однесуваат на запишани студенти по 

објавен конкурс на Универзитетот за 2022/2023 година, странски студентите кои се 
запишале 2022/2023 година и студенти со префрлување од други универзитети. 
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Факултет Прв циклус

Економски факултет 70

Електротехнички факултет 27

Земјоделски факултет 57

Ликовна академија 3

Машински факултет 36

Музичка академија 43

Правен факултет 67

Технолошко-технички факултет 6

Факултет за информатика 112

Факултет за медицински науки 915

Факултет за образовни науки 49

Факултет за природни и технички науки 73

Факултет за туризам и бизнис логистика 189

Филмска академија 3

Филолошки факултет 99

• Уписи за втор циклус студии 
Анализираниот период од 1.10.2021 до 1.10.2022 година опфаќа два уписни рока во 

две различни уписни години, и тоа:
o Студиска 2021/2022 година – втор уписен рок
За студиската 2021/2022 година се запишани студенти на следниве факултети во 

втор уписен рок: 



- 15 -

Факултет 
Втор циклус, втор уписен 

рок 2021/2022
Економски факултет 11

Електротехнички факултет 1

Земјоделски факултет 2

Музичка академија 2

Правен факултет 2

Факултет за информатика 1

Факултет за медицински науки 1

Факултет за природни и технички науки 2

Факултет за туризам и бизнис логистика 9

Филолошки факултет 4

o Студиска 2022/2023 – прв уписен рок
За студиската 2022/2023 година се запишани студенти на следниве факултети во прв 

уписен рок: 

Факултет
Втор циклус, прв уписен 

рок 2022/2023

Економски факултет 7

Електротехнички факултет 3

Земјоделски факултет 3

Ликовна академија 0

Машински факултет 0

Музичка академија 5

Правен факултет 12

Технолошко-технички факултет 0

Факултет за информатика 3
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Факултет за медицински науки 0

Факултет за образовни науки 5

Факултет за природни и технички науки 6

Факултет за туризам и бизнис логистика 6

Филмска академија 2

Филолошки факултет 5

• Уписи за трет циклус студии 
За анализираниот период од 1.10.2021 до 1.10.2022 година опфаќа два уписни рока 

во две различни уписни години, и тоа:

o Студиска 2021/2022 – втор уписен рок

КАМПУС 3 - ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Запишани 
студенти

Студиска програма: Базични и клинички истражувања во дентална 
медицина

5

Студиска програма: Базични и клинички истражувања во медицината 4

Студиска програма: Фармација 4
КАМПУС 2 - ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ 
НАУКИ

Запишани 
студенти

Студиска програма: Инженерство за заштита на  животна средина 7

Студиска програма: Петрологија, минералогија и геохемија 1

Студиска програма: Хидрологија и геотехника 1

o Студиска 2022/2023 – прв уписен рок
За студиската 2022/2023 година се запишани студенти на следниве факултети и 

програми за трет циклус студии во прв уписен рок:
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КАМПУС 3 - ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Запишани 
студенти

Студиска програма: Базични и клинички истражувања во дентална 
медицина

2

Студиска програма: Базични и клинички истражувања во медицината 18

Студиска програма: Фармација 5
КАМПУС 2 - ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ 
НАУКИ

Запишани 
студенти

Студиска програма: Инженерство за заштита на  животна средина 6

3.2. Усвоени нови/изменети/дополнети наставни програми за прв, втор и трет 
циклус студии
Периодот дефиниран во овој извештај од 1.10.2021 до 1.10.2022 година опфаќа 

студиски програми кои:
1. Добиле одлуки за акредитација или решенија за почеток со работа, а тоа се 

следниве програми:

Прв циклус студии: 
 – Италијански јазик и книжевност
 – Џез бас
 – Џез гитара 
 – Jazz bass 
 – Џез гитара 
 – Jazz guitar 
 – Џез пеење 
 – Jazz singing 
 – Џез пијано 
 – Jazz piano 
 – Џез саксофон 
 – Jazz saxophone 
 – Џез ударни инструменти 
 – Jazz pecussions 
 – Џез труба 
 – Jazz trumpet 
 – Музичар изведувач - Виолина 
 – Музичар изведувач - Гитара 
 – Музичар изведувач - Кларинет 
 – Музичар изведувач - Труба 
 – Музичар изведувач – Флејта
 – Туризам и угостителство
 – Хотелско-ресторански менаџмент.

Втор циклус студии: 
 – Педагошка доквалификација 
 – Етнокореологија 
 – Музичка теорија и педагогија 
 – Соло пеење 
 – Пијано 
 – Contemporary Dance Choreography, 1-годишни 
 – Contemporary Dance Choreography, 2-годишни 
 – Македонска филологија 
 – Италијанска филологија 
 – Германска филологија 
 – Турска филологија 
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 – Бизнис логистика, 1-годишни 
 – Бизнис логистика, 2-годишни
 – Бизнис администрација, 1-годишни
 – Бизнис администрација, 2-годишни
 – Меѓународен туризам, 1-годишни
 – Меѓународен туризам, 2-годишни
 – Дизајн и тех. на модна облека 
 – Тех. и дизајн на текстил
 – Историја, митови, идентитети
 – Методика 
 – Спец. студии за стекнување наставнички компетенции 
 – Образ. на наставници и проф. развој 
 – Образовни политики и образовен менаџмент
 – Геологија и геофизика
 – Дизајн на ентериер и мебел
 – Инж. за заштита на животна средина 
 – Инж. за заштита на работна средина 
 – Наоѓалишта на минерални суровини
 – Петрологија, минералогија и геохемија 
 – Подготовка на минерални суровини
 – Подземна експлоатација
 – Површинска експлоатација
 – Хидрогеологија
 – Лозарство
 – Енологија
 – Безбедност на храна
 – Наука за земјиште и хидрологија
 – Растителна биотехнологија
 – Селекција и семепроизводство
 – Полјоделско производство
 – Фитомедицина - заштита на растенија
 – Неконвенционални извори на енергија и технологии. 

Трет циклус студии:
 – Биомедицина 
 – Фармацевтски науки 
 – Базични и клинички испитувања во општа медицина 
 – Базични и клинички испитувања во дентална медицина 
 – Инж. за заштита на животна средина 
 – Инж. за заштита на работна средина 
 – Компјутерски науки и инженерство
 – Фитомедицина 
 – Генетика и селекција на семепроизводство 
 – Безбедност на храна 
 – Енологија 
 – Лозарство 
 – Растителна биотехнологија. 

Следниве студиски програми на прв, втор и трет циклус студии се во процес на 
акредитација и се поднесени до Одборот за акредитација во периодот 1.10.2021 до 
1.10.2022 г.: 

 – Медицински сестри/техничари 
 – Акушерки 
 – Физиотерапевти 
 – Оптометрија и очна оптика 
 – Медицински лаборанти 
 – Забен техничар - протетичар 
 – Дентална медицина 
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 – Автоматизација и процеси
 – Регулација и управување со технолошки процеси
 – Демократски институции и човекови права
 – Јавна администрација 
 – Инфективни и неинфективни заболувања
 – Ментално здравје 
 – Кинезитерапија 
 – Инструментарка 
 – Неврорехабилитација 
 – Оптометрија и очна оптика
 – Хемиско-биохемиска лабораторија
 – Санитарно-хемиска лабораторија
 – Фитотерапија и суплементација 
 – Микробиолошка лабораторија 
 – Семејна и патронажна нега 
 – Забен техничар - протетичар 
 – Трансфузиологија 
 – Традиционална кинеска медицина 
 – Анестетичар 
 – Интензивна нега 
 – Инфективни и неинфективни болести 
 – Растително производство 
 – Наука за земјиште и хидрологија 
 – Меѓународно право и меѓународни односи 
 – Казнено право 
 – Политички системи 
 – Европско право и европски интеграции 
 – Граѓанско право
 – Деловно право
 – Наоѓалишта на минерални суровини
 – Подготовка на минерални суровини
 – Подземна експлоатација
 – Рударство - површинска експлоатација
 – Хидрогеологија
 – Петрологија, минералогија и геохемија
 – Геологија и геофизика
 – Економски науки

4. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

4.1. Податоци за научноистражувачки и меѓународни проекти во државата и 
во странство
Универзитетот за анализираниот период од 1.10.2021 до 1.10.2022 година има 

активно учество во следниве донаторски проекти:
Програма Година Број на проектот Носител

UNDP 2020 00109164 ГРАД СКОПЈЕ

Erasmus + 2020
621268-EPP-1-2020-1МК-
ЕППЈМО-ПРОЕКТ

UGD

PPRC-2019-30, 2019 EADV-PPRC 
EADV - Европска 
академија

RIS-RECOVER 2019 18248 SLOVENIJA
Erasmus +, ЖАН 
МОНЕ

2019 EACEA 2019-1850/001-001 UGD
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Erasmus + 2021
2021-1-HRO1-KA220-
SCH-00003415

UGD

Erasmus + 2021
2021-1-ESO1-KA220-
SCH-000024455

UGD

Erasmus + 2021
2021-1-DEO1-KA220-
HED-000030321

UGD

Erasmus + 2020 662045-EPP-1-2020-BG-SPO-SCP UGD

Erasmus + 2020
622351-EPP-1-2020-1-BG-SPO-
SCP

UGD

Erasmus + 2020
622516-EPP-1-2020-1-IE-SPO-
SSCP

UGD

Erasmus + 2020 2020-1-RS01-KA-203-065388 UGD

Erasmus + 2020 2020-1-MK01-KA103-077459 UGD

Erasmus + 2020 2020-1-MK01-KA107-077523 UGD

Erasmus + 2019 2019-1-MK01-KA103-060002 UGD

DIM ESEE2 2021 20080 SLOVENIJA

На Универзитетот во исто време се активни и следниве проекти објавени на 
репозиториумот на Универзитетот и во годишните извештаи за работа на деканите: 

 – Bakeva, Verica and Dimitrova, Vesna and Popovska-Mitrovik, Aleksandra and Ilievska, 
Natasa and Mihajloska, Hristina and Andonov, Stefan and Dobreva, Jovana and Mileva, 
Aleksandra and Velinov, Aleksandar and Meckaroska, Daniela (2021) Анализа на техники 
за точна и безбедна комуникација (ATCSC). [Project]

 – Balabanova, Biljana and Jordanov, Kiril and Stefanova, Sanja (2021) Extracting Green-
COVID effects for generating clean technologies and successful youth transition awareness 
for the climate change and sustainable development of the Western Balkan countries. 
[Project] 

 – Bezovski, Zlatko and Mitreva, Mila and Arsova, Monika and Gorgieva-Trajkovska, Olivera 
and Miteva-Kacarski, Emilija and Koleva, Blagica and Dimitrova, Janka and Temjanovski, 
Riste (2021) „Биди претприемач“ - Глобална Недела на претприемништвото 2021. 
[Project] 

 – Dimovska, Daniela (2021) Систем за автоматизирано земјоделско производство на 
храна во затворен простор базирано на IoT технологии. [Project] 

 – Disoska, Valentina and Jovanov, Tamara (2021) Национална платформа за женско 
претприемништво (2021-2023 год.). [Project] 

 – Federici, Stefania and Tubic, Aleksandra and Balabanova, Biljana (2021) “Plastics 
monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY – PRIORITY”. [Project] 

 – Galeva, Jordanka and Koroveshovska, Iskra and Majhoshev, Andon (2021) Перцепција 
на слободата на изразување на медиумските работници во Западниот регион на 
Република С. Македонија. [Project] 

 – Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2021) Инклузивен Мост 18. [Project] 
(Submitted) 

 – Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija and Dimitrova, Janka and 
Georgieva Svrtinov, Vesna and Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Koleva, Blagica 
and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Lazarov, Darko and Bezovski, 
Zlatko and Mitreva, Mila (2021) Трета меѓународна конференција за бизнис, економија 
и финансии (ICBEF): Економски и социјални импликации од КОВИД-19, предизвици 
и предлози за надминување. [Project] 

 – Ilieva, Fidanka and Zlatkovski, Vasko (2021) Нова техологија за сушење на органски 
јаболков чипс во сушара „ST 200”. [Project] 

 – Jordanka, Galeva and Milica, Sutova and Natasa, Doneva (2021) Организација на 8th 
International conference “Social changes in the global world”. [Project] 
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 – Jovanov, Tamara and Disoska, Valentina (2021) Building digital resilience to youth online 
radicalization through use of education in prevention. [Project] (Submitted) 

 – Jovanov, Tamara and Disoska, Valentina (2021) Implementation of e-commerce webshop, 
CRM and marketing planning. [Project] (Submitted) 

 – Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana and Smilkov, Nikola (2021) Human 
libraries. [Project] (Unpublished) 

 – Kertakova, Marija and Golomeova, Saska and Zhezhova, Silvana and Koceva, Vesna 
(2021) Проект под иницијатива на Амбасадата на Република Италија во Република 
Северна Македонија по повод „Ден на италијанскиот дизајн во светот – 100 години 
од раѓањето на Отавио Мисони” – „Il Giorno del Design Italiano – 100 Anni dalla 
Nascita di Ottavio Missoni”. [Project] 

 – Kostadinovic Velickovska, Sanja and Arsov, Emilija (2021) Производство и контрола 
на квалитет на термички стабилно ладно цедено масло за пржење и готвење од 
нови висококвалитетни хибриди на сончоглед. [Project] 

 – Lazarov, Darko and Arizankovska, Jadranka and Jasmina, Majstoroska (2021) Qualitative 
Analysis of preliminary priority areas in the smart specialization process in the Republic 
of North Macedonia. [Project] (In Press) 

 – Lazarov, Darko and Miteva-Kacarski, Emilija (2021) Mapping the existing and prospective 
supply chain participants in WB6 countries. [Project] 

 – Majhosev, Andon (2021) World Justice Project, Rule of Law Index 2021. [Project] 
 – Marolov, Dejan and Nikodinovska Krstevska, Ana and Doneva, Natasa (2021) Стекнување 

практични компетенции за концептот на неутралност, со примена на дебата и 
критичко мислење во сферата на геополитиката и меѓународното право. [Project] 
(In Press) 

 – Nacev, Trajce (2021) Основен проект конзервација и реставрација на средновековна 
црква „Св.Четириесет севастиски маченици“ во селото Банско-Струмица. [Project] 

 – Nacev, Trajce (2021) Основен проект за конзервација и реставрација на 
средновековната црква на во подножјето на локалитетот Цареви кули - Струмица. 
[Project] 

 – Nacev, Trajce (2021) Kонзерваторско реставраторски работи на средновековната 
црква „Св.40 Севастиски маченици“ во село Банско - Струмица. [Project] 

 – Nacev, Trajce (2021) Kонзерваторско реставраторски работи на средновековната 
црква во подножјето на локалитетот Цареви Кули - Струмица. [Project] 

 – Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2021) Палеолитот во Источна Македонија. 
[Project] 

 – Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2021) 
Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project] 

 – Risteski, Sanja (2021) Кружната економија како модел за решавање на текстилниот 
отпад во Општина Штип. [Project] 

 – Risteski, Sanja (2021) 3R (3Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај. [Project] 
 – Risteski, Sanja (2021) „Reborn” - дизајни на облека како дел од проектот „Културното 

наследство низ призмата на ликовната дејност“. [Project] 
 – Sofronievska, Maja (2021) CA 16217 European network of multidisciplinary research to 

improve the urinary stents- ENIUS. [Project] 
 – Srebrenkoska, Sara (2021) CA20101 - Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion 

recoverY (PRIORITY). [Project] (In Press) 
 – Stojkovic, Natasa (2021) CA20111 - European Research Network on Formal Proofs. 

[Project] 
 – Temjanovski, Riste (2021) Beyond Silicon Valley/North Macedonia Entrepreneurship 

course partnership - January 2021. [Project] 
 – Trajkova, Nevenka and Palija, Kristina and Velkova, Pamela (2021) Концерт на современа 

музика Дуо Grazioso, м-р Кристина Палија – сопран, д-р Невенка Дуковска - пијано и 
гостин на концертот Памела Велкова - виолина. [Project] (Unpublished) 

 – Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Gavrilovski, Goce (2021) Концерт на 
лауреати - Златка Митева и Наташа Трбојевиќ, Музика за флејта и пијано од 
македонски композитори на Фестивалот „Денови на македонска музика” во Музеј 
на македонската борба во Скопје. [Project] (Unpublished) 
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 – Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and 
Gavrilovski, Goce (2021) Концерт на Златка Митева и Наташа Трбојевиќ „Вечер 
на македонски автори - Дела за флејта и пијано“ во НУЦК „Марко Цепенков“ во 
Прилеп. [Project] (Unpublished) 

 – Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka and Velkovska-Trajanovska, Valentina and 
Gavrilovski, Goce (2021) Koнцерт на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева „Музика 
за флејта и пијано од македонски композитори” во Културно-информативниот 
центар на РС Македонија во Истанбул, Р.Турција. [Project] (Unpublished) 

 – Tusevska, Borka (2021) Erasmus + project Jean Monnet Module EU Competition Law. 
[Project] 

 – Wendzel, Steffen and Caviglione, Luca and Mazurczyk, Wojciech and Mileva, Aleksandra 
and Dittmann, Jana and Krätzer, Christian and Lamshöft, Kevin and Vielhauer, Claus and 
Hartmann, Laura and Keller, Jörg and Neubert, Tom (2021) Information Hiding Patterns 
Project. [Project] (Unpublished) 

 – Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2022) Мountain civilization Traditionas, customs, 
folklore on the mountain. [Project] 

 – Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga and Srebrenkoska, Vineta and Despot, Katerina and 
Sandeva, Vaska and Efremov, Jordan and Golomeova, Saska and Zhezhova, Silvana and 
Jordeva, Sonja and Ristova, Elvira and Bojadziska, Slavica and Slavkova, Emilija and 
Gjorgjieva, lidija and Mirceska, Natasa and Angelinova-Dimitrova, Penka and Dimitrova 
Evtimova, Maria and Onteva, Maria and Badea, Corina and Hagi, Emil and Nanusevski 
Filipovic, Nadica and Janakieska, Danica and Golant, Natalia and Dimitrijeva-Mastev, 
Marina (2022) Preservation of local craft traditions at the international level and 
integrations into new tehnologies and process of recycling and apllications in modern and 
functional design. [Project] 

 – Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga and Sterjov, Mitko (2022) Културното наследство 
низ призмата на ликовната дејност. [Project] 

 – Jovanov, Tamara and Arsova, Monika (2022) Биди економист 2022: „Вмрежување: 
Како да стекнеме пријатели и да ги оствариме своите цели?“. [Project] 

 – Jovanov, Tamara and Disoska, Valentina (2022) Balkan Women Coalition vol. II – Social 
Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans. [Project] (In Press) 

 – Jovanov, Tamara and Disoska, Valentina (2022) Implementation of e-commerce website, 
and digital marketing planning. [Project] (In Press) 

 – Jovanovski, Zoran (2022) Project: HOPE (Holistic Radicalisation Prevention Initiative), 
Preventing and counterning violent extremism in thwe Balkan, Southern and Eastern 
European region: Curent needs and future steps”. [Project] 

 – Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mitrev, Sasa and Arsov, Emilija and Arsova, Julijana 
and Petruseva, Dragana and Pignitter, Marc (2022) Oxidomics-guided development of cold 
pressed oils rich in antioxidants by improving manufacturing processes. [Project] 

 – Lazetic, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2022) Анализа за примена на 
медијацијата во Северна Македонија. [Project] 

 – Mihajlov, Ljupco and Trajkova, Fidanka (2022) Управување на растителната генетска 
разновидност (ПГР) за храна и земјоделство во Република Северна Македонија. 
[Project] 

 – Petrevska, Biljana and Terzić, Aleksandra and Dimitrov, Nikola and Drobnjakovic, Marija 
and Namicev, Petar and Vuksanovic-Macura, Zlata and Milivojevic, Milovan (2022) 
Меѓуакадемски проект МАНУ-САНУ (2018-2020) „Процена на предусловите за 
туристички активности во руралните напуштени простори – Компаративна 
студија меѓу Македонија и Србија“. [Project] 

 – Risteski, Sanja (2022) 4 Р-Редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени, социјална 
инклузија преку кружна економија. [Project] 

 – Srebrenkoska, Sara (2022) COST Action CA21155 Advanced Composites under HIgh 
STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis (HISTRATE). [Project] 

 – Техничко технолошки факултет - COST Action CA 18125 Advanced Engineering and 
Research of aeroGels for Environment and Life Sciences

 – Факултет за образовни науки - Social Services Improvement Project (SSIP) “National 
Coordinator for Measurement of Development and Early Learning (MODEL)” 2019-2024, 
Проект за подобрување на социјалните услуги во Македонија (ПСИС), (MODEL)” 
2019-2024
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 – Факултет за образовни науки – Конзерваторско-реставраторски работи на 
средновековната црква во подножјето на Цареви Кули – Струмица 

 – Факултет за образовни науки – Конзерваторско-реставраторски работи на 
средновековната црква во село Банско – Струмица

 – Факултет за образовни науки – Конзерваторско-реставраторски работи на suma 
cavea на римскиот театар на археолошкиот локалитет Стоби 

 – Факултет за образовни науки – Конзерваторско-реставраторски работи на Јужен 
градски бедем и јужна порта во Стоби

 – Факултет за образовни науки - Палеолитот во Источна Македонија, Систематски 
археолошки истражувања на палеолитската станица од среден палеолит Узун Мери

 – Факултет за образовни науки - Палеолитот во Источна Македонија, Сондажни 
археолошки истражувања на подкапината Пешка во атарот на Злетово

 – Факултет за природно технички науки – „Минералогија и продукти на распад во 
јаловиштето на Fe-Ni згура создадено при топење на латеритски Ni руди”

 – Факултет за природни и технички науки - RIS-CuRE: Zero waste recovery of copper 
tailings in the ESEE region (HORIZON 2020 Programme Project)

 – Факултет за туризам и бизнис логистика - Проект под наслов „ES-BALK: 
Developpement de I’enseignement du francais general et de specialite dans les Balkans“

 – Факултет за туризам и бизнис логистика - партнер на проект „ЖАН МОНЕ“: 
„Циркуларна економија: број еден приоритет за Европскиот зелен договор“

 – Земјоделски факултет - Extracting Green-COVID effects for generating clean 
technologies and successful youth transition awareness for the climate change and 
sustainable development of the Western Balkan countries, financed by Western Balkans 
Alumni Association. (2021) 

 – Земјоделски факултет - Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY – 
PRIORITY” 2021

 – Земјоделски факултет - CA18101 - SOURDOugh biotechnology network towards novel, 
healthier and sustainable food and bIoproCesseS (10.4.2019-9.4.2023)

 – Земјоделски факултет - Oxidomics-guided development of cold pressed oils rich in 
antioxidants by improving manufacturing processes. MON, 2022-2023 North Macedonian-
Austrian project

 – Земјоделски факултет - CEEPUS (CIII-RO-0010-11-1617) Teaching and learning 
Bioanalysis (2017 – тековно)

 – Земјоделски факултет - CEEPUS (CIII-SK-1516-02-2122) BioScience, Food and Health 
(2021 – тековно)

 – Земјоделски факултет - Managing plant genetic diversity for food and agriculture in 
Macedonia (проект финансиран од PROSPECIES RARA преку FABIA CSB – Богданци) 
(2018-2022)

 – Факултет за информатика - LearnersMot2: Creating a continuous supportive learning 
environment for the 45+, low educated and low skilled learners, Erasmus+ project

 – Факултет за информатика - COST action CA19130, Fintech and Artificial Intelligence 
in Finance- Toward a transparent financial industry

 – Факултет за информатика - Teaching Mathematics in STEM context for STEM students, 
Erasmus+ project

 – MATH4everyone, Erasmus+ проект
 – Факултет за информатика - CA COST Action CA16226, Indoor living space improvement: 

Smart Habitat for the Elderly
 – Факултет за информатика - CA COST Action CA18236 Multi-disciplinary innovation 

for social change
 – Факултет за информатика - Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal 

Language Generation-CA18231
 – Факултет за информатика - CA18232-Mathematical models for interacting dynamics on 

networks Cost Europe Cooperation in Science and Technology
 – Факултет за информатика - Mathematics of the Future: Understanding and Application 

of Mathematics with the help of Technology, Erasmus + programme.
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4.2. Одржани конференции
За извештајниот период се организирани следниве конференции:

 – 29 септември 2022 година - Еразмус дигитализација, дводневна конференција за 
едукација на студентите организирана од Одделението за меѓународна соработка.

 – 19-20 мај 2022 година, Организација и учество во завршна конференција од проект 
„Жан Моне“ во Неапол. Професори од Правен факултет учествуваа на завршната 
конференција од меѓународниот проект „Жан Моне“ – мрежи што се одржа на 
Универзитетот во Неапол „Ориентале“ во Италија. 

 – 1-2 септември 2022 година, 9. Меѓународната научна конференција „Општествените 
промени во глобалниот свет“, Организирана на Правен факултет. 

 – 30 април 2022 година, Предизвиците во туризмот и бизнис логистиката во 21 век, 
Петта меѓународна научна конференција организирана од Факултетот за туризам и 
бизнис логистика. 

 – 18-19 октомври 2021 година, ФИЛКО - Шеста меѓународна конференција во Штип, 
С. Македонија организирана од Филолошки факултет. 

 – 19-21 октомври 2021 година, Меѓународна конференција ЕТИМА, Организирана од 
Електротехнички факултет.

 – 28-30 октомври 2021 година, Втора научна конференција за критични еколошки 
прашања на земјите од Западен Балкан, организирана од WBAA на Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

 – Септември 2021 година, Осма меѓународна конференција. Општествени промени на 
глобалниот свет, организирана на Правен факултет.

 – 19 ноември 2021 година, Четврта меѓународна научна конференција предизвиците 
во туризмот и бизнис логистиката во 21 век - ISCTBL2021 организирана од Факултет 
за туризам и бизнис логистика.  

 – 16 декември 2021 година, Деконструкција на реалноста и врамување политики во 
новите европски граници, во организација на Правен факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

 – Издавање на меѓународно научно списание „Geologica Macedonia“.

Студентски конференции:
 – Факултет за туризам и бизнис логистика - Прв меѓународен студентски симпозиум 

„Предизвици во новиот свет на дигиталната ера - мултидисциплинарен пристап“, 30 
мај 2022 година. 

 – Земјоделски факултет - студентска конференција „Критични прашања во 
земјоделството и животната средина“.  

4.3. Научноистражувачка инфраструктура (научноистражувачки лаборатории 
и акредитирани лаборатории и сл.) 

Лабораторијата УНИЛАБ
Во периодот  27-28.1.2022 г. е спроведен редовен годишен надзор од Институтот за 

акредитација на Р. Северна Македонија на лабораторијата УНИЛАБ при Катедрата за 
заштита на растенијата и животната средина на Земјоделски факултет, за  реакредитација 
на 51 метода за тестирање на примероци од животната средина-почва, вода и седименти;  
неоргански ѓубрива, земање примероци и тестирање на семе, тестирање на масти и масла, 
вино и алкохолни пијалаци, овошје и зеленчук, житарки, лековити и ароматични билки 
и фармацевтски производи. Лабораторијата е акредитирана за тестирање на примероци 
согласно со стандардот МКС EN ISO/IEC 17025: 2018.

Лабораторија - АМБИКОМ 

4.4. Објавени трудови во референтни научни публикации  
За анализираниот период од 1.10.2021 до 1.10.2022 и според прикачените трудови 

на репозиториумот на Универзитетот (http://eprints.ugd.edu.mk), може да се каже дека се 
објавени 767 трудови во референтни научни публикации и меѓународни журнали. 

За истиот период се објавени и е учествувано во 340 конференции и научни собири.
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Професори од Универзитетот имаат организирано и биле дел од 33 изложби за 
анализираниот период. 

За истиот период академискиот кадар при Универзитетот имал 34 настапи. 

5. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Од 2012 година Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип постојано ја одржува и 
ажурира платформата е-библиотека, како студентски сервис за брзо точно, мултимедијално 
и бесплатно користење на учебници и учебни помагала. Содржината на е-библиотеката 
на УГД во континуитет се обогатува со содржини од електронски учебници и учебни 
помагала (скрипти, практикуми, речници, збирки задачи, монографии, научни книги и 
други форми на достапна литература) за студентите на сите единици на Универзитетот. 

Изданијата кои електронски се објавуваат во е-библиотеката на УГД, како и сите 
научни и стручни трудови објавени во системот на е-журнали на УГД, од јуни 2020 
година се идентификуваат и со DOI (Digital Object Identifier System). 

Секоја година се подготвува Годишен план и програма за Издавачка дејност на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип каде што секој професор се изјаснува во однос на 
неговиот личен план за издавање учебник и учебни помагала. Дел од овој план опфаќа 
и информации за издавање на научни списанија со меѓународен уредувачки одбор и 
издавање научни стручни списанија. 

Во анализираниот период се планирани и издадени:
 – Journal of Agriculture and plan science JAPS, 
 – Balkan Social Science review, 
 – Students Social Science Journal, 
 – Зборник од Меѓународна научна конференција „Општествени промени во 

глобалниот свет“, 
 – Balkan Journal of Applied Mathematic and Informatic,
 – PALIMPSEST Меѓународно научно списание за лингвистички, книжевни и 

културолошки истражувања, 
 – BJAMI, 
 – Journal of contemporary dental medicine, 
 – Списание „Воспитание“, 
 – Journal of Economics, 
 – International Journal of Economic, Management and Tourism и  други. 

Финансирањето на издавачката дејност на Универзитетот е од сопствени средства.
Од декември 2018 година е-библиотеката на Универзитетот е отворена платформа 

до јавноста, кон која може да се пристапи не само како студент и вработен на УГД, туку 
и со најава од корисничко име и лозинка од социјалната мрежа на Фејсбук и со Гугл 
корисничко име. Оваа платформа прерасна во единствена бесплатна платформа за сите 
студенти и јавноста, во државата и пошироко.
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6. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

6.1. Учество во програми, мрежи и сл. за мобилност на студентите и 
наставничкиот кадар
Конекцијата и симбиозата на работа меѓу Универзитет „Гоце Делчев“ и странските 

универзитети произлегува од програмата Еразмус+. Досегашното искуство говори дека 
истата се имплементира успешно и многумина студенти од УГД успеаја да го прошират 
својот видик низ призмата на Еразмус+. Студентите и вработените при УГД имаат 
можност да бидат дел од оваа искуство преку програмата за студентска мобилност и 
мобилност на вработени.

За анализираниот период 77 студенти на УГД реализирале размена, а најмногу 
студенти заминале од Факултетот за медицински науки. 

Најчесто мобилноста на студентите е во: Полска, Чешка, Бугарија и Италија.
Во истиот период 44 странски студенти биле дел од наставата на Универзитетот 

и тоа најчесто на Факултет за медицински науки, Машински факултет, Филолошки 
факултет и Факултет за образовни науки. 

Студентите што имале мобилност на УГД најчесто доаѓаат од: Шпанија, Португалија 
и Италија. 

Мобилноста на академскиот кадар е изразена со 16 професори кои поминале 
мобилност на еден европски универзитет. 

Од страна на административно-техничкиот кадар деветмина заминале на мобилност.  
78 професори од европски универзитети пак го одбрале Универзитет „Гоце Делчев“ 

– Штип за нивна дестинација за мобилност. 

6.2. Учество во меѓународни проекти
Универзитетот како динамична институција е дел од голем број меѓународни 

проекти. Дел од нив се прикажани во делот за научноистражувачка работа од овој 
извештај. 

 – Erasmus +, 2020, 621268-EPP-1-2020-1МК-ЕППЈМО-ПРОЕКТ, 
 – PPRC-2019-30, EADV-PPRC, EADV - Европска академија
 – Erasmus +, 2018-1-МК01-КА103-046828, UGD
 – Erasmus +, 2021-1-HRO1-KA220-SCH-00003415, UGD
 – Erasmus +, 1 2021-1-ESO1-KA220-SCH-000024455, UGD
 – Erasmus +, 2021-1-DEO1-KA220-HED-000030321, UGD
 – Erasmus +, 662045-EPP-1-2020-BG-SPO-SCP, UGD
 – Erasmus +, 622351-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP, UGD
 – Erasmus +, 622516-EPP-1-2020-1-IE-SPO-SSCP, UGD
 – Erasmus +, 0 2020-1-RS01-KA-203-065388, UGD
 – Erasmus +, 2020-1-MK01-KA103-077459, UGD
 – Erasmus +, 2020-1-MK01-KA107-077523, UGD
 – Erasmus +, 2019-1-MK01-KA103-060002, UGD и други. 

Во анализираниот период започна меѓународен проект во рамки на програмата за 
меѓугранична соработка ИПА Македонија-Грција, „Business eco-system as an integrat-
ed system, Be-In”. Учесници: Регион Централна Македонија во Солун, Универзитет 
Македонија во Солун, УГД во Штип, Економски факултет, Центар за развој на 
Југоисточен плански регион во Струмица.

6.3. Членства и активности во меѓународни универзитетски и други мрежи, 
ректорски форуми
Универзитетот е дел од EUA – Европската универзитетска асоцијација. Исто 

така е дел од Magna Charta Universitatum, EURAS-Eurasian Universities Union и други. 
Факултетите при Универзитетот се дел од мрежи од својата област и делокруг на 
истражување, на пример:

 – Мрежа - EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs,
 – Мрежа - Jean Monnet Network „MAPS“,
 – Мрежа - EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs и други. 
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6.4. Високообразовна дејност на академискиот кадар на универзитети во 
странство, визитинг наставници
Анализираниот период опфаќа период на премин од хибриден начин на работа на 

универзитетите кон настава во предавални, со што и вршењето на наставна дејност на 
професори од и на УГД е намален. 

Сите ангажмани на професори од Универзитетот се дел од одлуките на 
Универзитетскиот сенат. 

7. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ 
Структурата на буџетот на Универзитетот е релативно стабилна и најголемиот извор 

на финансирање на Универзитет „Гоце Делчев - Штип во 2021 година е финансирањето 
од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Вториот 
по големина извор на средства отпаѓа на уплатите од студентите, кои се намалени во 
последните години. 

Вкупната актива на Универзитетот на крајот на 2021 година е зголемена за 11,4% во 
однос на претходната година и изнесува 2,3 милијарди денари и во поголем дел (88,4%) 
се состои од постојани средства во износ од 1,9 милијарди денари и во помал дел (11,6%) 
парични средства и побарувања. 

Изворите на капитални средства во вкупната пасива учествува со 88,3%, а тековните 
обврски со 11,7%. Со оглед на тоа што постојаните средства во целост (99,9%) ги 
финансира од сопствени извори, Универзитетот е кредитоспособен. 

Универзитетот со паричните средства и побарувања (254,4 милиони денари) во 
целост ги покрива краткорочните обврски (254,4 милиони денари) со што тековната 
ликвидноста е на оптимално ниво. Побарувањата во просек се наплаќаат за половина 
месец, а обврските се наплаќаат за 5,5 месеци.

Вкупните приходи во 2021 година се зголемени за 20,5% во однос на претходната 
година и изнесуваат 718,3 милиони денари и во поголем дел (65,0%) се состојат во 
трансфери и донации во износ од 466,7 милини денари и помал дел (35,0%) врз основа 
на неоданочени приходи во износ од 251,5 милини денари.

Вкупните расходи изнесуваат 535,3 милиони денари, за 10,8% повеќе од расходите 
во претходната година и во најголем дел (97,4% се состојат од тековни расходи, каде 
што вкупните приходи ги надминуваат вкупните расходи во овие години. 

2020 2021

Приходи 596.246.313 718.283.774

Расходи 483.301.237 535.260.170
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Одделение за јавни набавки  
Планираните активности за работа од 15 септември 2021 год. и заклучно со 

септември 2022 год. се реализирани согласно со Годишниот план за јавни набавки и 
препораките на Владата на РСМ, во врска со мерките за рационализација на постапките 
за јавни набавки поради последиците од епидемијата со коронавирусот – COVID 19 и 
светската енергетската и економската криза.

Постапките се спроведувани согласно со новиот Законот за јавни набавки   („Сл. 
весник на РМ“ бр.24/2019) и правилници за примена на Законот за јавни набавки   („Сл. 
весник на РМ“ бр.64/2019; бр.271/2019; бр.225/2019; бр.250/2019; 263/2019; 13/2020; 
15/2020). 

 – Донесување, измени и дополнувања  на годишен план за јавни набавки  
Годишниот план за јавни набавки на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за 2022 

година е усвоен со Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2022 г., 
бр. 0201-766/16 од 28.12.2021 г.

Во текот на 2021/2022  година, односно за периодот од 15 септември 2021 до 15 
септември 2022 година се извршени измени и дополнувања и на Годишниот план за 
јавни набавки за 2021 година и на Годишниот план за јавни набавки за 2022 година со 
следниве одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 

година бр. 0201-668/3 од 22.11.2021 година;
2. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2022 

година бр. 0201-417/2 од 8.6.2022 година;
3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2022 

година бр. 0201-484/11 од 15.7.2022 година.

 – Краток преглед на спроведени постапки 
Табеларниот преглед опфаќа постапки за кои се објавени огласи за набавка од 15 

септември 2021 година, заклучно со 15 септември 2022 година. Во извештајниот период 
се реализирани вкупно 60 постапки, од кои во тек се 4 постапки и се во процедура 
на изработка на документи за завршување на постапките. Во табелата се вклучени 
21 постапка од 2021 година кои се спроведени по Годишниот план за 2021 година и 
измените на Годишниот план за 2021 година.

Вид на постапка Стоки Услуги Работи ВКУПНО

Отворена постапка 3 / / 3

Поедноставена отворена постапка 13 11 1 25

Набавка од мала вредност 18 14 1 33

Постапки со преговарање / / / /

ВКУПНО 34 25 2 61
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Постапките кои ќе се објават до крајот на 2022 година ќе влезат во извештајот за 
2022/2023 год.

- Начин на работа 
Спроведувањето на јавните набавки се одвиваат целосно преку електронскиот 

систем за јавни набавки. Тоа подразбира дека сите дејствија од планирање на набавките, 
објавување на огласи, поднесување на понуди, јавно отворање на понудите и евалуација, 
донесување на одлука за избор/поништување, како и известувањата за склучени и 
реализирани договори и целокупната комуникација со сите учесници во постапките се 
спроведува преку ЕСЈН во електронска форма.

Сите вработени од Одделението за јавни набавки согласно со новиот Закон за јавни 
набавки се здобија со потврди (лиценци) кои им овозможуваат да работат во јавните 
набавки. Во текот на 2022  година вработените имаа можност да слушаат и онлајн обука 
организирана од страна на Бирото за јавни за развивање на платформата за набавки од 
мала вредност преку Е-пазар со цел запознавање на новиот начин на набавка на стоки и 
услуги, согласно со новиот Закон за јавни набавки. 

Вработените во Одделот за јавни набавки континуирано посетуваат обуки, семинари 
и работилници од областа на јавните набавки. 

Одделението за јавни набавки во досегашните извештаи кои се објавени од страна 
на Бирото за јавни набавки за следење на ризиците во јавните набавки и потенцирање 
на можните коруптивни практики при спроведување на постапките, нашата институција 
не е во ниту една од категориите на индикаторите (црвени знаменца) за ненавремено и 
несовесно спроведување на јавните набавки.

 – Ажурирање на документација за постапки (хартиена и електронска архива)
Сите класери се означени по години, број на огласи и рок на траење и сместени во 

метални ормани кои ќе се заклучат и клучот е во сеф. 
За постапките кои се спроведени во период од 2015 до 2022 година целокупната 

архивска граѓа се чува во метални ормани во Ректоратот на  Универзитет „Гоце Делчев“ 
- Штип. Архивската граѓа за постапките спроведени во период од 2008 до 2014 година 
се уништени согласно со согласноста добиена од Архив на РСМ.

 – Соработка со економските оператори
Одделението за јавни набавки успешно соработува со економските оператори. 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.

Сите документи за спроведените јавни набавки се достапни до надлежните органи 
во република С. Македонија. 

8. АКТИВНОСТИ ВО ДОМЕНОТ НА ПРИМЕНА НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Информатичко-технолошкиот капацитет со кој располага УГД е логистичка 

поддршка на студентскиот живот заедно со студентскиот сервис. Логистичката поддршка 
за студентите главно се изведува преку Секторот за ИКТ и Секторот за е-индекс, како и 
Одделението за е-учење.  

Секторот за информатичко-компјутерски технологии на Универзитетот е опремен со 
најсовремена информатичка, телекомуникациска и телефонска опрема која овозможува 
континуиран проток на информации и поврзување на сите единици на Универзитетот во 
компактно и мултифункционално информатичко јадро.

Центарот е поделен на две одделенија:
1. Одделение за системска и мрежна администрација,
2. Одделение за средства и техничка поддршка.

Главни точки во работата на Центарот за анализираниот период се: 
СИКТ во изминатиот период располагаше со одреден буџет за обнова на мал дел 

од хардверските системи и буџет за обнова на сервиси и услуги за одржување на веќе 
постојната стара инфраструктура и обнова на лиценци.
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Делот од планираните буџетските средства за обнова се искористија за набавка на 
уред кој е наменет за заштита на податоци како бази и виртуелната инфраструктура. 
Уредот е стациониран во систем-соба која се користи како помошната бекап локација на 
УГД на Кампус 2.

Замената на стариот бекап уред со нов придонесе за сигурност и подобри перформанси 
во чувањето на копиите од сите податоци кои се чуваат во бази, како и датотеките на 
вработените кои ја користат виртуелната околина. Доста стариот и несигурен бекап 
хардвер кој досега работеше во помошната ИТ локација и беше набавен пред повеќе од 
10 години ќе биде оставен во функција уште некој краток период.

Останатиот ангажманот во делот за јавни набавки се спроведуваше врз база на 
буџетскиот план и потребите на Универзитетот. Според овој план и потреби се спроведоа 
следниве јавни постапки:
• Одржување на оптички инсталации во рок од една година за санација на прекини на 

оптичките патеки во сопственост на УДГ кои се предизвикани од правни и физички 
лица;

• Мајкрософт кампус лиценци и ажур резервирани инстанци за тековната 2021/2022 
година со рамковен договор во времетраење од 1 година. Количините на лиценците 
се приспособуваат според промените на политиката за лиценцирање и според 
потребите на Универзитетот;

• Осигурување на ИТ опрема во дата центар;
• Избор на сервисен провајдер за фиксна телефонија во траење од 2 години;
• Избор на сервисни провајдери за интернет пристап и меѓуградски податочни врски 

во траење од 2 години;
• Сервис и одржување на печатачи и друга ИТ опрема;

Поради дислокација на административниот и наставничкиот кадар од Прилеп, беше 
дислоцирана целата ИТ опрема од тој кампус во Штип. 

Се спроведе и јавен оглас за избор на компанија која собира електронски отпад. 
Постапката беше одобрена од Универзитетскиот сенат со избор на пописна комисија и 
листа на опрема за расход. За завршување на постапката беше добиено и одобрение од 
Владата на РМ. На листата за отстранување се наоѓаше електронската опрема којашто 
не е во употреба и со вредност нула.

Процесот на одржување на останата опрема и инфраструктура се одвиваше 
константно со употреба на стандардни рутински процедури.

Поради ковид-19 мерките, СИКТ имаше поголем ангажман во делот на електронските 
сервиси. Интензивирано беше следењето и одржувањето на виртуелната околина, 
креирањето на тимови (предмети) и групи за настава, изработка на страна и сервис за 
собирање и приказ на наставни активности на далечина за професорите, унапредување на 
сигурноста при најавата на вработените и студентите преку мултифактор автентикација.

Поради мерките за ковид заштита се интензивира и соработката со Институтот за 
јазици од Филолошки факултет. Оваа соработка е на ниво на креирање и одржување на 
кориснички профили, групи и тимови за настава за странски лица кои одат на курсеви 
по јазик и имаат намера да студираат на УГД.

8.1. Опис на состојба со информатички базирани услуги
Секторот за е-индекс функционира со етаблирање на Универзитетот, од 

академската 2009/2010 г. платформата е-индекс е во функција на студентите и на 
наставничкиот кадар и е во постојано надградување. Платформата електронски индекс 
е целосно имплементирана и функционална за сите студенти од прв циклус, а со нејзина 
имплементација за студентите од втор циклус и трет циклус е започнато од академската 
2020/2021 г.

Одделението за е-учење од неговото формирање (септември 2009 г.) до денес 
работи успешно, применувајќи ги новите технологии и ресурси во начинот на работа 
и во процесот на образование. Одделението овозможува континуирано учење, како и 
применување на ИТ алатки во секојдневните процеси на едукација и за наставниците и 
за студентите.
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9. ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА

Со цел развивање на знаење и способности директно поврзани со кариерните 
цели на студентот и нудење висококвалитетни услуги поврзани со професионалното 
ориентирање и развој на студентите, на Универзитетот постои Центар за кариера и 
алумни клуб кој обезбедува стручна и корисна поддршка на студентите и дипломците во 
развивањето на вештини и знаења кои ќе им бидат неопходни при нивното вработување 
или понатамошното дообразување, како и поврзување на академската заедница и 
заедницата на работодавачите во функција на создавање на ефективно партнерство со 
работодавачите преку помагање во процесите на избор на студенти на позиции за пракса 
и работни места.

Во текот на анализираниот период се вршеше администрација на студентската 
пракса преку е-индекс/издавање на упатница, нејзина верификација и насочување на 
студентите кон вршење на практичната настава. 

Во текот на годината факултетите организираат посети на компаниите каде 
што се прикажуваат можностите за вработување на студентите. Дел од факултетите 
организираат кариерно советување во соработка со компаниите од интерес и други 
активности за полесно вработување на студентите:
• Универзитет „Гоце Делчев” – Штип - 29  март 2022 година, симулацијата на 

„Енергетски самит“ во организација на Фондацијата „Фридрих Еберт“ – Скопје;
• Студентите од Електротехнички факултет во текот на изминатата академска 

година реализираа теренска настава во Хидросистемот „Злетовица“ и во компанијата 
„Актива“. Компанијата EVN во соработка со факултетот имаше презентација пред 
студентите од Електротехнички факултет при УГД, каде што беа претставени 
многубројните програми на компанијата за стипендирање и практикантство во 
насока на реализација на вработување во компанијата.

• На Економски факултет беше организиран настан „Биди претприемач“ - Глобална 
недела на претприемништвото, 8 - 10 ноември 2021 г. 

• Економски факултет беше организиран настан „Биди економист“. 
• Економски факултет - 09.12.2021 год. беа во организирана посета на Царинарница 

Штип.
• Економски факултет - 18.3.2022 год., група студенти ја посетија компанијата 

„Витаминка”- АД Прилеп.
• Економски факултет - јуни 2022 година, започна соработка со „Халк банка“, 

преку нивната нова „Банкарска програма за практикантска работа на Халк банка 
АД Скопје“.

• Правен факултет - студенти учествуваа на Moot Court натпревар „Branko 
Marinkovic” (симулирано судење) во Ниш, организиран од Правен факултет во Ниш, 
за познавање на постапката пред ЕСЧП и Европската конвенција за човекови права.

• Правен факултет - Поддршка за проектот на Македонското здружение на млади 
правници (МЗМП) за третата фаза (2022 – 2024) од Програмата за професионално 
унапредување и развој на дипломирани правници.

• Правен факултет - Training on refugee law, International Institute of Humanitarian 
Law, Maj-June, San Remo, Italy.

• Правен факултет - Работилница со студенти - настанот по повод Меѓународниот 
ден на бегалците, организиран од Правен факултет, а во соработка со Мисијата на 
ОБСЕ во рамките на проектот Strenghteening the rule of law and human rights in North 
Macedonia II, 20.6.2022 г. 

• Правен факултет - Заштита на децата од дигитално насилство и педофилија, 
SPPMD, Судница на Правен факултет, јуни 2022 г.

• Правен факултет - Охридска школа на природно право, МАНУ, УГД, УКИМ. 
• Правен факултет - Консултативна работилница „Правда за децата преку ефикасно 

и ефективно собирање и управување со податоци“ во рамки на проектот „Прав(да) 
за деца – ЕУ за малолетничка правда и правда по мерка на децата“, Канцеларијата 
на УНИЦЕФ во Скопје во соработка со Владата на РСМ, Европската Унија и 
Совет за превентива против малолетничка деликвенција – Кавадарци (2022). Хотел 
„Панорамика“, Скопје, 22-23.8.2022 г.
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• Правен факултет - Тркалезна маса со студентите од Правен факултет УГД и Правен 
факултет, Санкт Петерсбург, Русија, Амбасада на Русија во Северна Македонија, 
УГД, Санкт Петерсбург, 18.11.2021 г.

• Правен факултет - Дводневна работилница во рамки на проектот Building 
Online Resilient Communities to Disinformation Propaganda with a Focus on Gender 
Mainstreaming and Hybrid Threats via cyberspace, NATO Public Policy Division, Law 
faculty from University “Goce Delcev” – Shtip, Euro-Atlantic Council of Macedonia 
(EACM) and local CSO’s from Shtip, Struga and Sveti Nikole, “Cyber Security, Corporate 
Security and Crisis Management Initiative - C3I” (2021), хотел „Сириус“ - Струмица, 
24-25.12.2021. 

• Правен факултет – Активности во Центарот за анализа на право и политики, 
основан во рамките на Правен факултет.

• Правен факултет - Десеттата Ораторска вечер на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.  

• Правен факултет - Одржана обука (Local Trainer) на тема „The provision of the 
capacity building training for young journalists in North Macedonia“  (Veles, 11-12 
December 2021) во организација на The Regional Youth Cooperation Office- Skopje.

• Правен факултет - Предавање на Regional summers cool, 2022, Society and religion: 
Ethnic Groups, identity and nationalism (23-26 August 2022, Skopje) на тема „Individual 
identifications and common values in multicultural societies“.

• Правен факултет - Правна клиника за БПП на Правен факултет.
• Технолошко-технички факултет - Изложба на студентите во Безистен – Штип, 

31.5.2022 година со Ликовна академија – УГД.
• Технолошко-технички факултет - 3 октомври 2021 г. во Домот на културата во 

Штип, Проект „Кружната економија како модел за решавање на текстилниот отпад 
во Општина Штип”, студентите од факултетот организираа моден перформанс со 
моделите добиени од активностите од проектот употребен отпад од текстилната 
индустрија како суровина за производство на перници и јоргани. 

• Филмска академија, Катедра за современ танц - 15.11.2021 г. – Македонски 
народен театар, Скопје, „Меѓусвет (Убавите жени)“ - Скопје танцов театар со 
учество на студенти од Катедрата за современ танц при УГД, Филмска академија. 

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 6.12.2021 г. – Дом на АРМ, Скопје, 
претставата е изведена во рамки на фестивалот „Млад отворен театар Искричаво“, 
Скопје танцов театар со учество на студенти на Катедра за современ танц при УГД, 
„Меѓусвет  (Убавите жени)“ – Дует, „Егзистирање“, „Devils Hole“.

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 9.12.2021 г. – Македонски 
народен театар, Скопје, „Dutch Dance Higlight“ Scapino Ballet Rotterdam и Скопје 
танцов театар со учество нa студенти од Катедрата за современ танц при УГД. 

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 21.12.2021 г. – Дом на АРМ, 
Скопје, „ИМПУЛС“, Претстава со студентите на Катедрата за современ танц при 
УГД. 

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 10.3.2022 г. – Македонски народен 
театар, Скопје, „Идентитети – Историја на еден растегнат сон“, Скопје танцов театар 
со учество на студенти од Катедрата за современ танц при УГД.

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 16,17,18.3.2022 г. – Национален 
театар за современ танц „Шајо“, Париз, Франција, „Идентитети – Историја на 
еден растегнат сон“, Скопје танцов театар со учество на студенти од Катедрата за 
современ танц при УГД.

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 13.4.2022 г. – Македонски народен 
театар, Скопје, Претставата е изведена во рамки на Интернационалниот фестивал 
„Танц фест Скопје“ - 2022, „Котел“, Скопје танцов театар 2 со студенти на Катедрата 
за современ танц при УГД.

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 19.5.2022 – Дом на АРМ, Скопје, 
Вечер на кратки кореографии на Скопје танцов театар 2 со студенти на Катедрата за 
современ танц при УГД „Безнадежен”.

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 2.6.2022 г. – Братислава, 
Словачка, Интернационален фестивал „Share“, гостување во Братислава – Скопје 
танцов театар 2 со студентите на Катедрата за современ танц при УГД.
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• Филмска академија, Катедра за современ танц, 22.12.2021 г. – Новогодишен 
концерт на студентите на Музичка академија при УГД - Штип (организација и 
уметничка придружба со студентите од класите по виолина, флејта и кларинет) 
концертна сала на МА.

• Филмска академија, Катедра за современ танц, 19 5.2022 г. – 15 години УГД – 
Концерт на вокално-инструменталниот оддел на Музичката академија во Уметничка 
галерија „Безистен“ - Штип (организација и уметничка соработка со студентите од 
класите по кларинет, флејта и труба, како и настап на студенти од класата на проф. 
м-р Наташа Трбојевиќ).

• Факултет за туризам и бизнис логистика - 24 септември 2021 г. се одржа 12. 
Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот со 
поддршка на Oпштина Гевгелија.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - 29.10.2021 г., „Новото време, мојот 
факултет и јас“ – вебинар во организација на студентите на ФТБЛ.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - Вебинар „Финтек секторот, дигиталната 
трансформација и стратегиите во банкарскиот сектор“, 15 ноември 2021 г.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - Студентите на ФТБЛ во хумана акција 
– „Храна за секој студент“.

• Факултет за туризам и бизнис логистика – „Патување до Кина преку вкусовите на 
кинеската кујна приготвени од студентите на ФТБЛ”, со поддршка на Амбасадата 
на НР Кина.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - април 2022 г., студентите на ФТБЛ беа 
дел од првиот серијал „Визионерски работилници“ од проектот „Поддршка за развој 
на Северна Македонија 2022 – 2042“, Национална развојна стратегија – Фаза 2, 
преку кои заедно во рамките на Источен плански регион ќе се креира Националната 
развојна стратегија. „Визионерските работилници” на Источен плански регион.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - мај 2022 година, студентите на ФТБЛ 
дел од работилницата „Креирање на туристичкиот идентитет” во Општина Гевгелија.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - XIII Традиционална туристичко-
гастрономска изложба, 8 јуни 2022 година, со учество на студенти од сите години. 

• Факултет за туризам и бизнис логистика - Туристичко-планинарски настан: 
„Дојди на Кожуф, запознај го регионот со ФТБЛ”, 9 јуни 2022 година. 

• Филолошки факултет - 30 септември 2021 г., Денот на литературните преведувачи 
се одржа вебинарот на тема „Книжевниот превод како моја идна професија». 

• Филолошки факултет – на 16 октомври 2021 година беше одбележан Меѓународниот 
ден на речниците. Студентите од Катедрата за англиски јазик и книжевност го 
одбележаа преку учество во неколку работилници. 

• Филолошки факултет – на 22 октомври 2021 г. е одбележана Неделата на 
италијанскиот јазик. 

• Филолошки факултет - 30 ноември 2021 г. се одржа вебинар на тема  „Twain and 
Wilde, parallel but diverse“.

• Филолошки факултет - 7 декември 2021 г. Катедрата за македонски јазик и 
книжевност во соработка со НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - 
Штип организираа мултимедијален настан насловен „Свети Климент – темелник, 
светилник и инспирација“.

• Филолошки факултет -  го одбележува 21 декември - Ден на турскиот јазик.
• Филолошки факултет – 15 март 2022 г. вебинар „Commonwealth Day – Delivering a 

Common Future – Connecting, Innovating, Transforming“.
• Филолошки факултет - 22 март 2022 г. се одржa вебинар на тема „Зборообразувачки 

модели: германско-македонски паралели“ во организација на Катедрата за германски 
јазик и книжевност и Катедрата за македонски јазик и книжевност. 

• Филолошки факултет - 25 март 2022 година Катедрата за италијански јазик и 
книжевност, со поддршка на Амбасадата на Р. Италија во Скопје го одбележува 
Денот посветен на Данте Алигиери. 

• Филолошки факултет – на 30 март 2022 г. се одржа вебинар на тема „Најчести 
морфолошки и синтаксички грешки во академско пишување“ организиран од 
Катедрата за англиски јазик и книжевност.
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• Филолошки факултет – на 30 март 2022 година се одржа вебинар на тема „Жената во 
фразеолошкиот корпус на македонскиот, германскиот, англискиот, италијанскиот, 
шпанскиот и турскиот јазик“.

• Филолошки факултет – на 31 март 2022 г. се одбележа 100-годишнината од 
раѓањето на големиот италијански писател Бепе Фенољо со книжевна средба за 
студентите од Катедрата за италијански јазик и книжевност на тема „Картографски 
подвиг на Милтон во приватно прашање“.

• Филолошки факултет – на 5-6 април 2022 г. студентите од Катедрата за англиски 
јазик и книжевност имаа можност да ги следат предавањата на тема „Beau Brummell’s 
Dandy and the Notion of Masculinity” и „How to be a Gentleman? – from Medieval 
Knighthood to Samuel Smile’s Self-Help Prescription“ од проф. Анна Антонович од 
Универзитетот „John Paul II Catholic“ – Љублин, Полска.

• Филолошки факултет - 4 април 2022 г., Меѓународниот ден на литературата за 
деца, м-р Трајче Кацаров, предавање на темата „Литературата за деца – современа 
приказна“.

• Филолошки факултет - 18 април 2022 г., студентите од Катедрата за турски јазик и 
книжевност имаа можност да го проследат предавањето на доц. д-р Ајсун Демирез 
од Универзитетот „Хаџи Бајрам Вели“ – Анкара, Р. Турција, на тема „Ефектот 
на промената на општествените, политичките и социјалните услови врз турскиот 
речник: Чума, Covid 19 пример“.

• Филолошки факултет – на 4 мај 2022 година излезе ново издание на студентското 
списание „КУЛА“.

• Филолошки факултет – на 23 август 2022 г. доц. д-р Марија Крстева одржа вебинар 
на тема „Пристапи во преведување загатки“, проект „Книгата со нас“ - Approaches in 
Translation of riddles, project “Took the Book”.

10. СОРАБОТКА СО СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

Надворешната соработка со институции надвор од високообразовната установа 
е клучна за реализирање на наставно-образовниот процес. Секоја единица при 
Универзитетот негува соработка со клучни компании од соодветната област. Дел од 
факултетите вклучуваат учество на истакнати експерти од индустрискиот сектор во 
наставата. Посета на индустриски капацитети од различни области помага за развој на 
практични вештини кај студентите. Владини институции се клучни за развој на вештини 
кај општествените науки. Соработка со здравствени установи, клинички болници, 
институти за јавно здравје, поликлиники, амбуланти за потребите на студентите од 
Факултетот за медицински науки е важно за нивното образование. 

Соработката не е само на национално ниво, туку има и факултети кои имаат 
соработки со компании од Грција, Бугарија, Германија, Србија и други европски земји. 
• Електротехнички факултет - потпишан Меморандум за соработка со компанијата 

EVN. 
• Електротехнички факултет - Меморандум за соработка со Комората на овластени 

архитекти и овластени инженери.
• Економски факултет - Потпишан Меморандум за соработка со ЗГ „СТАРТАП 

МАКЕДОНИЈА” Скопје на 21.10.2021 год. 
• Економски факултет - Потпишан Меморандум за соработка со „ФЛЕКС КРЕДИТ” 

ДОО  Скопје на 12.10.2021 год.
• Економски факултет - Потпишан Меморандум за соработка со „ЛЕОРОН ГРОУП 

ДООЕЛ” с. Бразда. Чучер Сандево, на 20.6.2022 год.
• Економски факултет - Потпишан Меморандум за соработка со „АКСАПТА 

МАСТЕРС” ДОО Скопје на 7.7.2022 год.
• Правен факултет - потпишан Меморандум за соработка помеѓу Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип и УНХЦР - Меѓународната организација за заштита на бегалци во 
Република Македонија, 6 септември 2021 г. 

• Правен факултет - Меморандум за соработка помеѓу Општина Штип, Општина 
Струмица и Општина Богданци и Правната клиника на Правен факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

• Правен факултет - Меморандум за соработка со RYCO. 
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• Правен факултет - Memorandum of  understanding between: Say NO-LEAD, 
Community against drug and violence Skopje and Law Faculty University Goce Delcev 
Shtip.

• Правен факултет - Меморандум за соработка помеѓу Правна клиника на Правен 
факултет со Здружение за родова еднаквост „Една може!“ – Скопје -Подружница 
„ЕДНА МОЖЕ“ -  Штип.

• Технолошко-технички факултет - Договор за соработка со Друштво за софтверски 
инженеринг, промоција и бизнис девелопмент ЛИНКС ЛАБ ДОО Скопје.

• Факултет за образовни науки - ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА – со ОЈУДГ „Астибо‘‘ 
во Штип, ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ во Штип, Општинско основно училиште 
„Ванчо Прќе“ во Штип, Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ во Штип, 
Општинско основно училиште „Димитар Влахов“ во Штип, Средно општинско 
училиште „Славчо Стојменски“ во Штип. 

• Факултет за образовни науки - Меморандум за соработка со Сојузот на просветни 
работници, Регионална канцеларија за Младинска соработка — РИКО, Скопје, 
Здружение на одделенски наставници — УЧИТЕЛ — Битола, Здружение за развој 
и афирмација на културата, уметноста, науката и спортот „ВИТОРИА - МКДМ“.

• Факултет за туризам и бизнис логистика - Меморандум за соработка со „Шпаркасе 
банка“ АД – Скопје со претставување на можностите за стипендирање на студенти. 
 

11. СВЕЧЕНОСТИ И ДРУГИ НАСТАНИ
Во текот на извештајниот период се обележаа 15 години од формирањето на 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Беше организиран свечен настан на отворено, пред 
зградата на Ректоратот, каде што беа присутни речиси сите ректори на сите универзитети 
во државата, како и претставници на Владата на РСМ, градоначалникот на Општина 
Штип Иван Јорданов, првиот ректор на УГД проф. д-р Саша Митрев, претседателот на 
Националниот совет за високо образование и наука проф. Тодор Серафимовски, како и 
студентите и вработените на УГД.  

За тековниот период се организираше промоција на доктори на науки. 
На ниво на Универзитет секоја година се наградуваат најдобрите студенти на ниво 

на секоја единица. Пофалница во знак на признание за постигнатиот најдобар успех во 
студирањето и 10.000 денари му се доделува на најдобриот студент од секоја единица и 
тоа:
• Стојче Речаноски – Електротехнички факултет, просек 9,98;
• Сања Велкакова – Економски факултет, просек 9,85;
• Тамара Лазарова – Музичка академија, просек 9,84;
• Теодора Сенева – Факултет за медицински науки, просек 9,75;
• Маја Николовска – Факултет за информатика, просек 9,68;
• Сашо Арсов – Земјоделски факултет, просек 9,65;
• Александра Јеротијевиќ – Ликовна академија, просек 9,57;
• Ивана Митева – Правен факултет, просек 9,49;
• Адријан Стефанов – Филолошки факултет, просек 9,40;
• Тамара Јованова – Факултет за образовни науки, просек 9,35;
• Валерија Стојановска – Технолошко-технички факултет, просек 9,17;
• Кристијан Мијалковски – Факултет за туризам и бизнис логистика, просек 9,10;
• Ангела Јосифовска – Филмска академија, просек 8,88;
• Славица Цветкова – Факултет за природни и технички науки, просек 8,73;
• Магдалена Трајковска – Машински факултет, просек 7,98.

Благодарница им се доделува на: 
• Пензионирани лица во 2021 година:

o Марија Кусевска – редовен професор;
o Симеон Симеонов – редовен професор;
o Ана Миновска – редовен професор;
o Ангелина Илиева – хигиеничар;
o Олгица Лазарева – хигиеничар;
o Донче Иванов – чувар. 
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• Пензионирани лица во 2022 година:
o Светлана Каева – хигиеничар;
o Виша Владикова – хигиеничар;
o Вежди Рашидов – економ.

На дел од факултетите беа наградени студенти по различни основи: 
• Факултетот за туризам и бизнис логистика - Стипендии за најдобрите студенти

Во соработка со „Шпаркасе банка“ најдобрите студенти од VII семестар на 
Факултетот добија стипендии за исклучителниот висок успех во нивното студирање. 
На најдобрите студенти, освен стипендии, им се овозможи и понатамошна пракса во 
рамките на „Шпаркасе банка“, тренинг од областа на банкарското работење и можност 
за вработување. 
• Филолошки факултет - 5 мај 2022 г. - Ден на македонскиот јазик 

Филолошкиот факултет на УГД организираше одбележување на кое беа доделени и 
наградите од Конкурсот за есеј за учениците од средните училишта. „Јазикот, народот и 
татковината се едно цело коешто не може да се раздели“ - беше основниот мотив на овој 
настан кој го организираа Филолошки факултет во Штип и Катедрата за македонски јазик 
и книжевност. Од добиени над 170 творби беа избрани најдобрите четири, кои добија 
плаќање на партиципација во првата година од студирање на кој било од факултетите.
• Електротехнички факултет 

Во соработка со компанијата АД ЕСМ беа доделени две стипендии за студенти на 
овој факултет. 
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ОПЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1. АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ 
Универзитетски културен и спортски центар е активен дел од Универзитетот. За 

извештајниот период се спроведени следниве активности: 
 – Реализација на наставата по Спорт и рекреација во академската 2021 – 2022 година. 
 – Онлајн предизвици за студентите. Во период од септември 2021 до март 2022 година 

беа креирани пет онлајн фитнес предизвици кои беа споделени со студентите. Во 
текот на март во рамките на обележувањето на патрониот празник на УГД беа 
наградени најдобрите студенти во машка и женска конкуренција за секој предизвик 
поединечно, како и генерални победници во машка и женска конкуренција. Повеќе 
од 150 студенти се вклучија во исполнувањето на онлајн предизвиците.

 – Учество на УГД тим во улични трки
o Wizz air маратон, октомври 2021 година – 26 учесници од УГД, од кои 3 учесници 

во полумаратонската трка;
o Улична трка во Гевгелија – November run, 7 ноември 2021 година. Учество на 25 

учесници, студенти од Гевгелија од ФТБЛ и вработени на УГД учествуваа на трките на 
5 и 10 км. 

o Промотивна трка на УГД, март 2022 година – организирана во рамките на 
патрониот празник на УГД. На истата за учество беа пријавени повеќе од 80 студенти и 
вработени. 

o Авицена женска трка – организирана на 7 април 2022 година во Скопје, учествуваа 
56 учеснички од понежниот пол, студентки и вработени на УГД.

o Поетска трка во Струга – организирана во мај 2022 година на која на трките на 5 
км и 10 км учествуваа 22 вработени на УГД.

 – Планинарски тури организирани и поддржани од страна на УГД 
o Планинарска тура „Плачковица“ – ноември 2021 година, организирана во 

соработка со Планинарско друштво „Лисец“. Учествуваа повеќе од 60 студенти и 
вработени.

o Планинарска тура „Плачковица“ - април 2022 година, организирана во соработка 
со Планинарско друштво „Лисец“, во рамките на програмата за патрониот празник 
на УГД. На истата учествуваа повеќе од 80 студенти и вработени на УГД. Истата се 
организираше до планинарскиот дом „Џумаја“. 

o Планинарски тури на Водно – организирани во рамките на наставата по Спорт и 
рекреација. Во истите учествуваа студенти од сите години од сите факултети на УГД. 
Истите се организираат еднаш во месецот во тек на летниот и зимскиот семестар.

 – Учество на спортски форум во Маљовица – Република Бугарија
 Во февруари 2022 година претставници на УСКЦ беа дел од Меѓународниот форум 

за наставници по спорт на универзитетите. На истиот, претставниците на УГД беа дел 
од трибината на тема „Предизвици и проблеми на спортот на универзитетите“, како и 
учество во спортски натпревари - трките во скијање во слалом и велеслалом.

 – Универзитетски спортски лиги на УГД
Традиционално, по дванаесетти пат, во рамките на одбележувањето на патрониот 

празник на УГД, се организираа универзитетските спортски лиги за студенти на УГД. 
Во рамките на истите беа организирани натпревари во одбојка (мажи и жени), кошарка 
(мажи и жени), футсал (мажи), пинг-понг и шах. Во истите учествуваа над 200 студенти 
од сите факултети на УГД. Дополнително, за првпат беше организирана промотивна 
атлетска, велосипедска трка и планинарска тура. За учесниците во сите натпревари во 
рамките на патронатот беа обезбедени маици со мотото 15 години УГД  - вистина. За 
најдобрите во сите категории, од страна на УСКЦ беа обезбедени соодветни награди. 

 – Учество во државни универзитетски натпревари во куглање, шах и стрелаштво 
Во периодот од декември 2021 до мај 2022 година, студенти и екипи на УГД 

учествуваа во државни универзитетски натпревари во куглање, стрелање и шах 
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организирани од Универзитетската спортска федерација на Македонија. Повеќе од 20 
студенти учествуваа во наведените натпревари. 

 – Учество на Меѓународен студентски турнир во одбојка на плажа во Лозенец – 
Бугарија 
Во септември 2022 година екипа на УГД со 8 студенти и 2 наставници беа дела 

од Меѓународен студентски турнир во одбојка на плажа, кој се одржа во Лозенец – 
Бугарија. На истиот студентите се натпреваруваа во машка и женска конкуренција и 
мешани двојки. 

 – Организација на Меѓународна работилница „Одржливи универзитетски спортски 
кампуси“ 
Во септември 2022 година, УГД во соработка со ЕЛТЕ Универзитетот од 

Будимпешта – Унгарија, Факултетот за спорт и физичко образование од Универзитетот 
во Ниш – Србија и ISHSN мрежата, организираа Работилница под наслов „Одржливи 
универзитетски спортски кампуси“. Настанот беше организиран како дводневна 
работилница во која во рамките на првиот ден беа презентирани искуства од повеќе од 
20 земји од Европа и Јужна Америка, меѓу кои беа споделени искуствата и од УГД, од 
страна на претставници на Универзитетскиот спортски центар. 

 – Учество на меѓународни проекти за спорт
Во рамките на програмата Еразмус+ спорт, претставници на УСКЦ учествуваа во 

бројни настани и активности организирани во рамките на проектите BeValueR reload, 
Tennis clubs for dual careers и Meaningfulness in youth sport. Во рамките на истите беа 
вклучени спортисти и тренери од машката и женска одбојкарска екипа, карате екипа, 
Боречки клуб „Киро Ристов“ – Штип, Тениски клуб „Астибо“ – Штип, Тениски клуб 
„Нет“ – Струмица. Во рамките на меѓународните состаноци, УГД и членовите на УСКЦ 
беа домаќини на професори, тренери и спортски работници од Норвешка, Канада, 
Шкотска, Ирска, Бугарија, Словенија, Романија и Грција. 

 – Поддршка за настани 
o Вработени на УГД учесници во алпинистичка мисија на Хималаите;
o Студенти на Земјоделски факултет за учество на спортски игри и организација на 

студентска конференција;
o Поддршка на спортисти – студенти преку стипендии;
o Поддршка на студенти – бруцоши преку наградни ваучери;
o Поддршка на спортски настан за деца со посебни потреби.

Ректор,
проф. д-р Блажо Боев, с.р.


