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Врз  основа на  член 366 и член 367 од Статутот на Универизтетот и член  
13 и член 14 од  Правилникот  за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, Конкурсната комисија на ден 13.02.2018 година утврди  

 
КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА  

на пријавените кандидати по Конкурсот  за запишување на трет 
циклус-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип, во учебната 2017/2018 година (втор уписен рок) 
 

СЕ УТВРДУВА ранг-листа на пријавените кандидати по Конкурсот за 
запишување на трет циклус-докторски студии на студиските програми на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2017-2018 година: 

 

1 Кандидат Втор циклус 
студии 

 Студиска 
програма на која се 
запишува 

Забелешка 

Кампус 2 

1 Мартин 
Савевски 

Магистер на 
безбедносно 
инженерство   
 

Рударство Одлуката за  
соодветноста и за 
запишавање  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 2 

1 Беџеби 
Софиу 

Магистер по 
менаџирање на 
животна средина  
Дипломиран 
инженер по 
електротехника 

Наука и 
технологија за 
композитни 
материјали 

Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 2 

Кампус 3 

1 Верица 
Јаќимовска 

Магистер по 
фармација  

Фармацевтски 
науки 

Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 3 

1 Искра 
Тренчевска 
Ивановска 

Магистер по 
јавно здравство 
Дипломиран 
психолог  

Невронауки Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 3 

2 Васе 
Стојческа 

Специјалист по 
оториноларинго
логија 

 
Невронауки 

Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
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Доктор на 
медицина 

донесе ННС на 
Кампус 3 

3 Марина 
Трајковска-
Каранфилов
ска 

Специјалист по 
анестезиологија  
Доктор по општа 
медицина 

Невронауки Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 3 

Кампус 4  

1 Анита 
Цуцковиќ 

Магистар по 
бизнис 
администрација  
 

Туризам и 
угостителство 

Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 4 

2 Емилија 
Тодоровиќ 

Магистер по 
туризам   

Туризам и 
угостителство 

Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 4 
Да достави оригинал 
дипломи за 1 и 2 
циклус 

 

1 Шабан 
Мевлудин 

 Машинство Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 2 
Да достави Решение 
за нострификација  
(до 19.02.2018) и 
изјава од ментор 

2 Наим 
Остерглава 

 Машинство Одлуката за 
соодветноста и 
запишување  на трет 
циклус студии ќе ја 
донесе ННС на 
Кампус 2 
Да достави Решение 
за нострификација  
(до 19.02.2018) и 
изјава од ментор 
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Конечната Одлука за запишување на трет циклус студии ќе ја донесе ННС 

на докторски студии на Кампус 2, ННС на докторски студии на Кампус 3 и ННС 
на докторски студии на Кампус 4. 

         
 Објавено на web на Универзитетот и на Огласна табла на 13.02.2018г. во 
15,00 часот. 

                                   
                                                                                                                       

КОНКУРСНА КОМИСИЈА: 
 

                                      1.проф.д-р Дејан Мираковски, проректор,претседател, с.р 
                                      2.проф.д-р Кирил Барбареев, проректор, член, с.р 
                                      3.м-р Светлана Попова, секретар, член,с.р  

 
 
     

 


