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I. ВОВЕД      
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип успешно ја заврши 

академската 2009/2010 година.
Универзитетот е основан на 27 март 2007 година со Закон за основање 

на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/2007 година). Тој ден се одбележува како 
патронен празник на Универзитетот. На 30 јуни 2008 година е донесен 
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на државен 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/2008 година).

За ректор на Универзитетот е избран проф. д-р Саша Митрев, 
проректор за настава е проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска и проректор 
за наука е проф. д-р Блажо Боев.

Универзитетот, согласно со Статутот („Универзитетски гласник“ 
09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно 
уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот 
на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно 
преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија 
од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. 

Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои 
вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на 
високото образование.

Единици во состав на Универзитетот се:
1. Педагошки факултет;
2. Факултет за природни и технички науки;
3. Земјоделски факултет;
4. Факултет за информатика;
5. Економски факултет;
6. Правен факултет;
7. Факултет за музичка уметност;
8. Факултет за медицински науки;
9. Факултет за туризам и бизнис логистика;
10. Филолошки факултет;
11. Електротехнички факултет;
12. Технолошко-технички факултет;
13. Машински факултет.

како и Високата здравствена школа.
Покрај овие единици, се организираат и: катедри, оддели, институти, 

центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони 
единици, како што се:

 – Геомагнетна опсерваторија;
 – Универзитетски културен центар;
 – Универзитетски спортски центар;
 – Центар за односи со јавноста;
 – Центар за доживотно учење;
 – Центар за електронско учење;
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 – Центар за обезбедување на квалитет;
 – Центар за меѓууниверзитетска соработка;
 – Информативно-технолошки центар;
 – Универзитетска библиотека;
 – Институт за историја и археологија и
 – Институт за гастрономија, исхрана и диететика.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат 
универзитетски, стучни студии од прв, втор и трет циклус.

Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија, 
најголемиот дел се лоцирани во Источна Македонија, како што се: Штип, 
Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица, Берово, 
Свети Николе, Кавадарци, Прилеп и Скопје.

Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип изнесува 438. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:

Редовни професори
1. Редовен  проф. д-р Блаже Китанов
2. Редовен  проф. д-р Тодор Делипетров
3. Редовен  проф. д-р Борис Крстев
4. Редовен  проф. д-р Тодор Серафимовски
5. Редовен  проф. д-р Блажо Боев
6. Редовен  проф. д-р Благој Голомеов
7. Редовен  проф. д-р Саша Митрев
8. Редовен  проф. д-р Илија Каров
9. Редовен  проф. д-р Трајко Мицевски
10. Редовен  проф. д-р Стеван Алексоски
11. Редовен  проф. д-р Никола Силјановски

Вонредни  професори
1. Вон. проф. д-р Кирил Цацков
2. Вон. проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
3. Вон. проф. д-р Ленче Милошева
4. Вон. проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
5. Вон. проф. д-р Зоран Десподов
6. Вон. проф. д-р Мирјана Голомеова
7. Вон. проф. д-р Гоше Петров
8. Вон. проф. д-р Орце Спасовски
9. Вон. проф. д-р.Тена Шијакова-Иванова
10. Вон. проф. д-р Војо Мирчовски
11. Вон. проф. д-р Верица Илиева
12. Вон. проф. д-р Ристо Кукутанов
13. Вон. проф. д-р Љупчо Михајлов
14. Вон. проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
15. Вон. проф. д-р Рубин Гулабоски
16. Вон. проф. д-р Владо Гичев  
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17. Вон. проф. д-р Ристо Фотов
18. Вон. проф. д-р Виолета Димова
19. Вон. проф. д-р Стојан Рендевски
20. Вон. проф. д-р Ристо Дамбов
21. Вон. проф. д-р Јордан Живановиќ
22. Вон. проф. д-р Милица Шкариќ
23. Вон.проф. м-р Кирил Рибарски
24. Вон.проф.  Илија Пејовски
25. Вон. проф. м-р Борис Трајанов
26. Вон.проф. д-р Никола Камчев  
27. Вон. проф. д-р Ѓорги Шуманов
28. Вон. проф. д-р Биљана Ѓоргеска 
29. Вон. проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
30. Вон. проф. д-р Снежана Мирасчиева
31. Вон. проф. д-р Владо Петровски
32. Вон. проф. м-р Никола Смилков
33. Вон. проф. д-р Зоран Панов 
34. Вон. проф. д-р Виолета Димовска
35. Вон. проф. д-р Соња Петровска 
36. Вон. проф. д-р Цвета Мартиновска 

Доценти
1. Доц. д-р Виолета Николовска
2. Доц. д-р Снежана Јованова
3. Доц. д-р Борче Костов
4. Доц. д-р Виолета Стефанова
5. Доц. д-р Дељо Каракашев
6. Доц. д-р Дејан Мираковски 
7. Доц. д-р Виолета Стојанова
8. Доц. д-р Ацо Кузелов
9. Доц. д-р Милан Георгиевски
10. Доц. д-р Душан Спасов
11. Доц. д-р Зоран Димитровски 
12. Доц. д-р  Драгица Спасова
13. Доц. д-р Еленица Софијанова
14. Доц. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
15. Доц. д-р Лидија Горачинова-Илиева
16. Доц. д-р Круме Николовски
17. Доц. д-р Маргарита Матлиевска
18. Доц. д-р Крсте Шајноски
19. Доц. д-р Јованка Денкова
20. Доц. д-р Билјана Ивановска
21. Доц. д-р Душко Алексовски
22. Доц. д-р Симеон Симеонов
23. Доц. д-р Ангел Тасевски
24. Доц. д-р Димко Димески
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25. Доц. д-р Крсто Блажев
26. Доц. д-р Винета Сребренковска
27. Доц. д-р Нако Ташков
28. Доц. д-р Никола Димитров
29. Доц. д-р Златко Јаковлев
30. Доц. д-р Јован Ананиев
31. Доц. д-р Љупчо Блажевски
32. Доц. д-р Војо Беловски 
33. Доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска
34. Доц. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
35. Доц. м-р Татјана Џорлева
36. Доц. м-р Антонијо Китановски
37. Доц. м-р Георги Мицанов
38. Доц. д-р Илчо Јованов
39. Доц. м-р Маријан Јанкоски                         
40. Доц. м-р Владимир Лазаревски
41. Доц. м-р Емилија Потевска
42. Доц. м-р Александар Секуловски
43. Доц. м-р Гоце Гавриловски
44. Доц. д-р Гордана Панова 
45. Доц. д-р Мите Илиевски
46. Доц. д-р Сашо Коцески
47. Доц. д-р Наташа Коцеска
48. Доц. д-р Александар Костадиновски
49. Доц. д-р Марија Леонтиќ
50. Доц. д-р Бистра Ангеловска
51. Доц. д-р Цена Димовска
52. Доц. д-р Толе Белчев
53. Доц. д-р Василија Шарац
54. Доц. д-р Катерина Деспот
55. Доц. д-р Љупчо Сотироски
56. Доц. д-р Златка Митева
57. Доц. д-р Махмут Челик 
58. Доц. д-р Стипица Поповски
59. Доц. д-р Александра Милева
60. Доц. м-р Ангеле Михајлоски
61. Доц. м-р Владимир Јаневски
62. Доц. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева 
63. Доц. д-р  Цане Котески
64. Доц. д-р Виолета Иванова
65. Доц. д-р Добри Чундев
66. Доц. д-р Билјана Петревска
67. Доц. д-р Зоран Утковски
68. Доц. д-р Татјана Рушковска
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Предавач на Високата здравствена школа
1. Пред. м-р Невенка Величкова 
2. Пред. м-р Ленче Николовска
3. Пред. м-р Васка Здравкова   

Виш лектор
1. Виш лектор м-р Марија Кукубајска
2. Виш лектор м-р Снежана Кирова

Лектор
1. м-р Драгана Коцева

Асистенти
1. Ас. д-р Кирил Барбареев
2. Ас. м-р Ирена Китанова
3. Ас. м-р Трајче Стојанов
4. Ас. м-р  Деспина Сивевска
5. Ас. м-р Сашко Иванов
6. Ас. м-р Николинка Донева
7. Ас. м-р Горан Тасев
8. Ас. м-р Весна Зајкова-Панева
9. Ас. м-р Благица Донева
10. Ас. м-р Горан Мијоски
11. Ас. м-р Фиданка Трајкова
12. Ас. м-р Ружица Јовановиќ-Малинова 
13. Ас. м-р Емилија Костадиновска
14. Ас. м-р Билјана Златановска
15. Ас. м-р Цветанка Матраковска
16. Ас. м-р Зоран Здравев
17. Ас. м-р Благој Делипетров
18. Ас. м-р Игор Стојановиќ 
19. Ас. м-р Стеван Габер
20. Ас. м-р Златко Бежовски
21. Ас. м-р Горан Миладинов
22. Ас. м-р Борјан Ѓоргиев 
23. Ас. м-р Гуле Гулев
24. Ас. м-р Зоран Голубовски 
25. Ас. м-р Весна Продановска
26. Ас. м-р Ранко Младеноски
27. Ас. м-р Славчо Цветков
28. Ас. м-р Златко Соврески
29. Ас. м-р Владан Андоновиќ
30. Ас. м-р Гоце Стефанов                                                                             
31. Ас. м-р Наташа Мојсовска
32. Ас. м-р Киро Мојсов
33. Ас. м-р  Дејан Методијески
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34. Ас. м-р Христо Стојаноски
35. Ас. м-р Александар Цветковски  
36. Ас. м-р Верица Ивановска 
37. Ас. м-р Марјан Делипетров
38. Ас. м-р Ѓорги Димов
39. Ас. м-р Влатко Јовановски
40. Ас. м-р Александар Крстев
41. Ас. м-р Маријан Џидров                              
42. Ас. м-р Дарко Лазаров 
43. Ас. м-р Емилија Митева
44. Ас. м-р Марија Гогова 
45. Ас. м-р Кристина Мишева
46. Ас. м-р Борка Тушевска                          
47. Ас. м-р Страшко Стојановски
48. Ас. м-р Олга Ѓуркова
49. Ас. м-р Даница Дончовска  
50. Ас. м-р Мире Спасов  
51. Ас. м-р Ана Митаноска
52. Ас. м-р Билјана Митеска-Попеска
53. Ас. м-р Билјана Ковачевиќ
54. Ас. м-р Наташа Максимова
55. Ас. м-р Васко Кокаланов
56. Ас. м-р Билјана Атанасова
57. Ас. м-р Стојанче Мијалковски
58. Ас. м-р Радмила Каранакова
59. А с. м-р Сања Костадиновиќ

          
Помлади асистенти 

1. Пом. ас. Билјана Стојанова
2. Пом. ас.  Милена Ѓокиќ  
3. Пом. ас. Даниела Јакимова 
4. Пом. ас. м-р Трајче Митев
5. Пом. ас. м-р Марија Хаџи-Николова 
6. Пом. ас. Афродита Зенделска
7. Пом. ас.Наталија Маркова
8. Пом. ас. Далибор Јованов 
9. Пом. ас. Петар Клетникоски
10. Пом. ас.Дијана Насева  
11. Пом. ас. Билјана Балабанова
12. Пом. ас. Фиданка Илиева
13. Пом. ас. Лимонка Лазарова
14. Пом. ас. Тодор Чекеровски 
15. Пом. ас.  м-р Костадинка Чабулева
16. Пом. ас. м-р Ева Велинова
17. Пом. ас. м-р Нина Даскаловска
18. Пом. ас. м-р Крсте Илиев 
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19. Пом. ас. м-р Сашко Димитров
20. Пом. ас.  м-р Ванѓа Димитриева
21. Пом. ас. м-р Елизабета Митрева
22. Пом. ас. м-р Тања Ангелкова
23. Пом. ас. Марија Радевска
24. Пом. ас. Анета Стојановска
25. Пом. ас. Горан Нациќ
26. Пом. ас. Владимир Арсов
27. Пом. ас. м-р Андон Мајхошев
28. Пом. ас. м-р Илија Груевски
29. Пом. ас. м-р Ана Никодиновска
30. Пом. ас. м-р Владимир Митревски
31. Пом. ас. м-р Дејан Маролов
32. Пом. ас. м-р Ленче Насев
33. Пом. ас. Даринка Ѓоргиева 
34. Пом. ас. Тоше Крстев
35. Пом. ас. Мишко Милев                                         
36. Пом. ас. Марина Данилова
37. Пом. ас. Катарина Смилков                                       
38. Пом. ас. Евица Бојаџиева                                   
39. Пом. ас. Ангела Маролова                                    
40. Пом. ас. Валентина Велкоска-Накова
41. Пом. ас. Гордана Камчева
42. Пом. ас. Марија Караколевска
43. Пом. ас. Киро Папакоча
44. Пом. ас. Андријана Штерјоска-Алексовска
45. Пом. ас. Марија Димитровска
46. Пом. ас. Елена Симеоновска-Јовева
47. Пом. ас. Стефан Петровски
48. Пом. ас. Виолета Џидрова
49. Пом. ас. Мелса Стефанова                                      
50. Пом. ас. Александар Серафимов
51. Пом. ас. м-р Татјана Уланска
52. Пом. ас. м-р Душко Јошески
53. Пом. ас. м-р Зоран Темелков
54. Пом. ас. м-р Љупчо Давчев
55. Пом. ас. м-р Марина Радосављевиќ-Бојчева
56. Пом. ас. м-р Влатко Пачешкоски
57. Пом. ас. м-р Емилија Ристова
58. Пом. ас. м-р Александра Ристеска
59. Пом. ас. м-р Александра Димоска

Помлади лектори   
1. Драган Донев
2. Елена Тупаревска                   
3. Јане Јованов
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Лаборанти со ВСС
1. Цона Чеботарева
2. Васко Златковски
3. Марија Николовска 
4. Сања Пачемска
5. Елена Гелова
6. Јасмина Буралиева
7. Љубица Стефановска
8. Сашко Милев
9. Сања Спасова
10. Силвана Крстева
11. Сашка Голомеова
12. Маја Кикириткова
13. Душица Санева
14. Марина Петрова
15. Марика Атанасова
16. Елизабета Каракашева
17. Софија Петковска
18. Александра Стојанова

Кореспонденти со ВСС
1. Даринка Веселинова
2. Наташа Велковска
3. Биљана Петковска
4. Весна Петрова
5. Марија Тодорова
6. Роза Јовановска
7. Костадин Голаков

Корепетитори со ВСС
1. Невенка Трајкова 
2. Наташа Трбојевиќ 

Вработени со втор циклус (магистерски) студии
1. Генерален секретар м-р Ристо Костуранов
2. Секретар на универзитет д-р Александар Илиевски
3. ИТ администратор м-р Ристе Поповски

Вработени со ВСС
1. Милкица Панева - Раководител на Кабинет на ректор

Секретари
2. Виолета Шаклева
3. Ванчо Павлов  
4. Никица Георгиева
5. Билјана Ѓорѓиева
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6. Ема Радосављевиќ
7. Билјана Дурдубакова
8. Светлана Попова
9. Елизабета Давитковска-Барбареева
10. Љубица Медарска
11. Лилјана Мираковска
12. Даниела Свиркова
13. Билјана Цоневска
14. Марјан Ристов
15. Ирена Рибарева

Технички секретари
16. Христина Серафимовска
17. Кристина Постолова
18. Снежана Георгиева
19. Габриела Андова
20. Габриела Шутева
21. Билјана Герасимова
22. Наташа Сарафова
23. Сашка Атанасова
24. Елвира Павлова 
25. Павлина Минова-Ичева
26. Маргарита Алчинова
27. Бистра Василева
28. Лидија Јорданова

Сметководители
29. Павлина Спасова - раководител
30. Даница Гркова – виш сметководител
31. Македонка Коцева – виш сметководител
32. Билјана Иванова - сметководител 

Референти за студентски прашања
33. Димитар Љуботенски - раководител 
34. Слаѓана Митровска
35. Марјан Марков
36. Владимир Китанов
37. Валентина Давчева
38. Милена Цацкова
39. Славица Спасова
40. Мирјана Максимова
41. Антонио Талевски
42. Марио Параклиев
43. Билјана Костуранова
44. Влатко Берковски
45. Иван Јосифов
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46. Мери Манева
47. Иван Боев
48. Катарина Делева
49. Мирјана Максимова 
50. Христина Ампова
51. Тони Михаилов 
52. Катица Стојчева

Референти во сектор
53. Видан Лазарев
54. Александар Донски
55. Стојко Стојков
56. Маријана Кротева
57. Наташа Фенева
58. Славе Димитров
59. Марија Манева
60. Жарко  Арсовски
61. Душан Миланов
62. Александар Максимов
63. Благој Михов
64. Ана Петровска
65. Невенче Панова
66. Љубен Тевдовски

Други вработени со ВСС
67. Горан Лонгуров - архитект
68. Сашко Коруновски - електроинженер
69. Емилија Николова - архивар на Универзитет
70. Методи Патраклиски - раководител на оддел
71. Гоце Богатинов - главен ИТ администратор 
72. Ристе Тимовски - ИТ администратор
73. Илија Лазаревски - ИТ администратор
74. Игор Ампов – веб-администратор 
75. Кристина Богатинова - веб-администратор
76. Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по македонски јазик
77. Дијана Никодиновска - лектор
78. Цвета  Димитриева - раководител на Библиотека
79. Јасминка Соколовска  - библиотекар
80. Мима Костова – библиотекар

Вработени со ВСШ
1. Моне Здравев - парноложач
2. Васка Серафимовска - лаборант
3. Стојан Илиев – портир/чувар
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Вработени со ССС
Економи

1. Зоран Илиев - економ на Универзитет
2. Тодорчо Гоцев 
3. Насо Иванов
4. Тоше Симоновски
5. Влатко Плешков
6. Игор Лазов
7. Сашко Миланов
8. Марјан Веселиновски
9. Јордан Трендов
10. Пане Петров
11. Саше Јанев

Портир/Чувар
12. Ацо Манев
13. Драган Николов
14. Донче Иванов
15. Синиша Најдовски
16. Лазар Петров
17. Стојанче Стојанов
18. Љупчо Донев
19. Камчо Аритонов
20. Васил Љуботенски
21. Славко Шапков
22. Вeне Пaнов
23. Митре Мишев
24. Орце Аџиски
25. Бошко Стојанов
26. Здравко Малинов
27. Лазо Цветков
28. Сашко Вареловски 
29. Илија Арсов
30. Михаил Ефтимов 
31. Ленче Филипова
32. Стојанче Лазаров
33. Слободан Стојчев
34. Тони Мартиновски
35. Бошко Тенев

Хигиеничар
36. Емилија Велинова
37. Јасминка Манаскова
38. Катерина Петрова 
39. Сања Ристова
40. Ангелина Илиева
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41. Снежана Божилова
42. Невенка Ронкова-Атанасова
43. Маја Стојановска
44. Јасмина Нофитова
45. Савета Мастева
46. Јулијана Денкова
47. Светлана Каева
48. Цветанка Манасиевска
49. Сузана Спасевска
50. Ленче Димитрова 
51. Татјана Џонова
52. Илванка Козарева
53. Панда Ангелова
54. Благица Божинова
55. Ласта Уровска
56. Снежана Стојанова
57. Снежанка Ангелова
58. Јасминка Накова 
59. Олгица Лазарова 

Други вработени со ССС
60. Снежана Ицева - помошен референт за јавни набавки
61. Катерина Бошкова - референт за јавни набавки
62. Стојанче Манев - благајник на Универзитет
63. Удовалиева Аница – референт во студентски прашања
64. Сашко Донев - возач на ректор 
65. Коце Петков - возач на автобус/минибус
66. Слободан Јовев - возач на автобус/минибус
67. Јордан Тиквешански - ИТ систем администратор
68. Борче Јаневски - ИТ техничар 
69. Насков Александар - ИТ техничар
70. Петров Горан - ИТ техничар
71. Влатко Миленковски - радио и ТВ техничар
72. Љуба Миланова - книжничар
73. Емилија Пенева - лаборант
74. Зоран Манасков – лаборант
75. Илија Јованчев – градинар
76. Ангела Бикова - лаборант

Вработени со НСС
1. Станко Трајчев – портир/чувар
2. Ванчо Петров – портир/чувар
3. Дана Велкова - хигиеничар
4. Дејана Велкова - хигиеничар
5. Будимир Станојковски – портир/чувар
6. Вера Фенева - хигиеничар
7. Вежди Рашидов – портир/чувар 
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II. УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ

Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган на 
Универзитетот, кого го сочинуваат по двајца претставници од единиците 
на Универзитетот од редот на професорите и научните советници, по еден 
претставник од придружните членки и 10% претставници од студентите.

Претседател на Универзитетскиот сенат е ректорот на Универзитетот, 
а во неговата работа учествуваат и проректорите и генералниот секретар.

Членовите на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип се следниве:

Ред. 
бр.

Име и презиме Факултет

Ректор
1 Проф. д-р Саша Митрев Ректорат

Проректори

2 Проф. д-р Блажо Боев Ректорат

3
Проф. д-р Емилија Јаневиќ-
Ивановска Ректорат

Генерален секретар
4 М-р Ристо Костуранов Ректорат

Членови
7 Доц. д-р Ангел Тасевски Машински факултет
8 Доц. д-р Ацо Кузелов Земјоделски факултет
9 Доц. д-р Билјана Ивановска Филолошки факултет
10 Проф. д-р Верица Илиева Земјоделски факултет
11 Доц. д-р Винета Сребренкоска Технолошко-технички факултет
12 Доц. м-р Владимир Лазаревски Факултет за музичка уметност
13 Проф. д-р Владо Петровски Педагошки факултет
14 Доц. д-р Гордана Панова Факултет за медицински науки

15
Проф. д-р Снежана Ставрева 
Веселиновска

Педагошки факултет

16 Доц. д-р Душко Алексовски Филолошки факултет

17 Доц. д-р Златко Јаковлев
Факултет за туризам и бизнис 
логистика

18 Проф. д-р Зоран Деспотов
Факултет за природни и технички 
науки

19 Доц. д-р Јован Ананиев Правен факултет
20 Доц. д-р Крсто Блажев Технолошко-технички факултет

21
Доц. д-р Лидија Горачинова-
Илиева

Факултет за информатика

22 Доц. д-р Љупчо Блажевски Правен факултет
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23 Доц. д-р Никола Димитров
Факултет за туризам и бизнис 
логистика

24 Проф. д-р Орце Спасовски
Факултет за природни и технички 
науки

25 Доц. д-р Бистра Ангеловска Факултет за медицински науки

26
Доц. д-р Стефанија Лешкова 
Зеленковска

Факултет за музичка уметност

27 Проф. д-р Трајко Мицески Економски факултет
28 Доц. д-р Цвета Мартиновска Факултет за информатика

Студенти
29 Трајче Здравков Сојуз на студенти

Одржани се следниве седници на Универзитетскиот сенат:
На дваесет и осмата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 

на 28.1.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за отворање на дисперзирани студии на единиците на 

Универзитетот;
2. Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот;
3. Одлука за усвојување на студиска програма за интердисциплинарни 

студии по историја и археологија на Универзитетот;
4. Одлука за усвојување на Финансов план за 2010 година на 

Универзитетот;
5. Одлука за исплата на паричен надомест на раководителите на 

центрите при Универзитетот за учество во работата на Ректорската 
управа, за подготовка, разгледување, заземање на став и гласање по 
точките од дневниот ред на седниците;

6. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисијата за 
финансирање инвестиции и развој бр. 1003 - 1775/10 од 22.11.2009 
година;

7. Одлука за усвојување на Правилник за издавање на дипломи, додаток 
на дипломите и за условите и постапката за одземање на издадената 
диплома на Универзитетот;

8. Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 2010 година на 
Универзитетот;

9. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за 
втор циклус на студии на Педагошки факултет;

10. Одлука за промена на Елаборат за втор циклус на студии на 
Факултетот за информатика;

11. Одлука за промена на предмет во Програма на прв циклус на студии 
на Факултетот за информатика;

12. Одлука за усвојување на Извештај за активностите на Центарот 
за обезбедување на квалитет при Универзитетот за 2009 година и 
предлог-план за работа за 2010 година;

13. Одлука за потврдување на Одлуката бр. 0801-99/1 од 28.1.2010 
година донесена од ректорот на Универзитетот за избор на декан на 
Електротехничкиот факултет;
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14. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2009 година 
на Универзитетот;

15. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на 
плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот.

На дваесет и деветтата седница на Универзитетскиот сенат, 
одржана на 4.2.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Извештајот од Пописната комисија за 

извршениот попис на Универзитетот за 2009 година и за формирање 
на Комисија за расход на Универзитетот;

2. Одлука за покренување на иницијатива за формирање на 
Универзитетска телевизија;

3. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1/09 од 17.12.2009 година, 
поднесено од Здружение на граѓани „Градски хор“ - Штип;

4. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање 
на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на 
Педагошки факултет;

5. Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени 
мобилни телефони;

6. Одлука за поднесување на барање до Општина Штип за ослободување 
од комуналии;

7. Одлука за плаќање по пристигнати побарувања;
8. Одлука за земање на рамковен кредит од банка;
9. Одлука за давање на позитивно мислење на студиски програми за 

втор циклус на студии (специјализација и магистратура) на Воената 
академија „Генерал Михајло Апостолски“ - Скопје.

На триесеттата седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
26.2.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година за сметката 788 - 18 сопствени приходи;
2. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година, донаторски проект сметка 785 - 21;
3. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година, донаторски проект сметка 785 - 17;
4. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година, донаторски проект сметка 785 - 55;
5. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година, донаторски проект сметка 785 - 40;
6. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година, донаторски проект сметка 785 - 36;
7. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година, донаторски проект сметка 631 - 14;
8. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 

31.12.2009 година за сметката 603 - буџетска сметка.
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На триесет и првата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 26.2.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука по барање за одобрување на организирање на аранжман по 

повод 8-ми Март;
2. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп 

на простории со НУЦК „Ацо Шопов“ - Штип;
3. Одлука за определување на паричен надомест на вработените на 

Универзитетот што ќе можат да го користат за услуга, храна и 
пијалаци во ресторан „Универзитетски клуб“, за успешна завршна 
сметка за 2009 година на Универзитетот;

4. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за 
научна, образовна и културна соработка помеѓу Универзитетот во 
Риека и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

5. Одлука за давање на согласност на Правилник за утврдување на цените 
на услугите на Институтот за информатика и студиска програма на 
Институтот за информатика;

6. Одлука за прифаќање на понуда за деловна соработка со медиуми;
7. Одлука за прифаќање на понуда за учество на Саем на денови на 

образование и кариера од 14.4.2010 до 16.4.2010 година;
8. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање 

на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на 
Економски факултет;

9. Одлука за усвојување на Правилник за единствени основи за 
остварување на издавачка дејност и правила за издавање на учебници 
и учебни помагала на Универзитетот;

10. Одлука за избор на проректор за настава на Универзитетот;
11. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 

година.

На триесет и втората седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 11.3.2010 година,  беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Програма за одбележување на патрониот 

празник на Универзитетот за 2010 година;
2. Одлука за исправка на техничка грешка на Студиска програма на 

втор циклус студии на Педагошки факултет, согласно со одлуката 
на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет 2102-32/19 
од 26.2.2010 година;

3. Одлука за донирање на парични средства за печатење на монографија 
„Атлас на минералите во Македонија“;

4. Одлука за изнајмување на деловен простор во сопственост на 
„Макпромет АД“ - Штип;

5. Одлука за плаќање на паричен износ за лежарина на „ПМВ форд 
мондео“, на паркинг во сопственост на „Агрокуманово“ - Куманово, 
возило кое е доделено на Универзитетот, за потребите на Правен 
факултет од Агенција за управување со одземен имот;
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6. Одлука за усвојување на План за архивски знаци, Листата на 
архивската граѓа од трајна вредност и Листата на документарниот 
материјал со рокови за чување за 2010 година;

7. Одлука по понуда од „Нома прес“ ДООЕЛ - Скопје;
8. Одлука за усвојување на Студиските програми за организирање 

на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на 
Факултет за медицински науки;

9. Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус на 
универзитетски студии на Машински факултет;

10. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање 
на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на 
Факултетот за музичка уметност;

11. Одлука за усвојување на Студиска програма по бизнис информатика 
за прв циклус на студии на Факултетот за информатика.

На триесет и третата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 21.4.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за природни и технички науки бр.2202-59/33 од 6.4.2010 
година за исправка на технички грешки во студиските програми;

2. Одлука за усвојување на правила за премин од друг универзитет на 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;

3. Одлука за усвојување на Правилник за ангажирање на афирмирани 
научници, стручњаци и уметници од практиката во наставата на 
Универзитетот;

4. Одлука за усвојување на правила за премин од една на друга студиска 
програма во рамките на иста единица на Универзитетот;

5. Одлука за усвојување на правила за премин од една единица на друга 
единица во рамките на Универзитетот;

6. Одлука за усвојување на правила за премин од Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип на друг универзитет;

7. Одлука за усвојување на правила за ангажирање на наставници и 
соработници на Универзитетот;

8. Одлука за давање на согласност за постапување по писмо со предмет 
Ургенција бр. 03-2405/1 од 29.3.2010 година од Министерство за 
образование и наука;

9. Одлука за усвојување на обрасци за втор циклус на студии на 
Универзитетот;

10. Одлука за набавка на Микрософт лиценци;
11. Одлука за усвојување на Студиска програма за четиригодишни 

студии од прв циклус по лозарство на Земјоделски факултет;
12. Одлука за преотстапување на возило од Катедрата за заштита на 

растенијата при Земјоделски факултет на Универзитетот;
13. Одлука за назначување на претставник од Универзитетот во 

раководството на Фитосанитарната лабораторија;
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14. Одлука за усвојување на Студиска програма за втор циклус на студии 
по рурален развој;

15. Одлука за усвојување на Студиска програма за втор циклус на студии 
по советодавна и стручна поддршка на руралниот развој;

16. Одлука за усвојување на Студиска програма за втор циклус на студии 
по рурален туризам;

17. Одлука за продолжување на Договор за одржување на софтвер за 
материјално - финансиско работење;

18. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за 
вршење на услуги помеѓу Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и 
Александар Димитровски од Скопје;

19. Одлука за започнување на постапка за измена на член 377, став 2 од 
Статутот на Универзитетот;

20. Одлука за усвојување на Барањето бр. 10-1000/1 од 21.4.2010 година;
21. Одлука за усвојување на Барањето бр. 08-1550/1 од 23.3.2010 година;
22. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисијата за 

финансии, инвестиции и развој;
23. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работење на 

Центарот за обезбедување на квалитет;
24. Одлука за усвојување на Правилник за работа, Ценовник за работа и 

План за одржување на Центар за е-учење;
25. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 

на Правилникот за стекнување и распределба на средства остварени 
врз основа на втор циклус на универзитетски студии и трет циклус 
(докторски) студии на Универзитетот;

26. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

27. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за музичка уметност бр. 1902-47/04 од 20.4.2010 година 
за измена и дополнување на студиската програма;

28. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултет за медицински науки бр. 2502-53/5 од 14.4.2010 година за 
измени и дополнувања на студиските програми;

29. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Електротехнички факултет бр. 2302-105/6 од 6.4.2010 година за 
исправка на технички грешки во студиските програми;

30. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на 
Економски факултет бр. 1702-62/9, бр. 1702-62/8, бр. 1702-62/3, бр. 
1702-62/10 од 14.4.2010 година за исправка на технички грешки во 
студиските програми;

31. Одлука за определување на лица вработени на Универзитетот 
за посета на Курс за противпожарна заштита во организација на 
Работнички универзитет - Штип;
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32. Одлука за определување на лица вработени на Универзитетот за 
посета на Курс за прва помош во организација на Црвен крст - Штип;

33. Одлука за посетување на курсеви на нововработени лица на 
Универзитетот;

34. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;

35. Одлука за потврдување на одлуките од триесет и деветтата седница 
на Ректорска управа бр. 0901-390/6, 0901-390/7, 0901-390/8, 0901-
390/9, 0901-390/10, 0901-390/11, 0901-390/12, 0901-390/13, 0901-
390/14, 0901-390/15 од 17.03.2010 година;

36. Одлука за ревидирање на студиските програми за предметите 
информатика, странски јазик и спорт и рекреација во студиските 
програми на единиците на Универзитетот.

На триесет и четвртата седница на Универзитетскиот сенат, 
одржана на 13.5.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот;
2. Одлука за задолжително доставување на барања за средства 

за конгреси, конференции, студиски и научни престои итн. до 
Министерство за образование и наука и доколку истите не бидат 
одобрени да се подмируваат од страна на Универзитетот;

3. Одлука за усвојување на барањето од Министерство за внатрешни 
работи, СВР - Штип;

4. Одлука за усвојување на барањето од проф. д-р Зоран Панов;
5. Одлука за одобрување на средства за учество на студенти на 

Електријада 2010 во Чањ, Црна Гора;
6. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус на студии на Машински факултет;
7. Одлука за усвојување на барањето од Општинска установа за култура 

„Дом на млади“ - Штип бр. 0301/22 од 7.5.2010 година;
8. Одлука за давање на согласност за соработка со Друштво за 

консалтинг, производство, трговија и услуги „Емотикон“ - Штип;
9. Одлука за утврдување на работи кои спаѓаат во дејноста на 

Универзитетот и значат или би можеле да значат конкуренција на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

10. Одлука за спроведување на уписите за учебната 2010/2011 на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика во Гевгелија и во 
Кавадарци;

11. Одлука за усвојување на Наставна програма за курсеви на Центарот 
за е-учење;

12. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 
циклус на студии на Педагошки факултет;

13. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 
циклус на студии на Правен факултет;
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14. Одлука за усвојување на Предлог-проект за 3D модулирање на 
Универзитетот;

15. Одлука за усвојување на Студиска програма за прв циклус студии по 
компјутерски дизајн на Факултетот за природни и технички науки;

16. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 
циклус студии на Економски факултет;

17. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 
циклус студии на Факултетот за информатика;

18. Одлука за дислокација на Машинскиот факултет;
19. Одлука за усвојување на Одлука од Наставно-научниот совет на 

Педагошки факултет бр. 2102-31/18 од 19.2.2010 година;
20. Одлука за  измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус студии на Факултетот за медицински науки;
21. Одлука за усвојување на Студиска програма по енологија за втор 

циклус студии, со траење од две години, на Земјоделски факултет;
22. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот 

сенат;
23. Одлука за усвојување на Правилник за планирање, евиденција и 

известување за извршени работни задачи и активности на вработените 
во одделите и центрите при Универзитетот;

24. Одлука за усвојување на Студиска програма по лозарство за втор 
циклус студии, со траење од две години, на Земјоделски факултет;

25. Одлука за усвојување на Студиска програма по енологија за прв 
циклус студии (3+1) на Земјоделски факултет;

26. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми на 
Филолошки факултет;

27. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален развој за прв 
циклус студии (3+1) на Земјоделски факултет;

28. Одлука за усвојување на студентски календар и распоред на годишни 
активности на Универзитетот;

29. Одлука за усвојување на Студиска програма по финансово право на 
Правниот факултет;

30. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиските 
програми за прв циклус студии на Факултетот за природни и технички 
науки.

На триесет и петтата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 18.6.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за плаќање на трошоците за патување во Самара - Русија на 

студенти и асистенти од Универзитетот;
2. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на 

студентската организација Студентски парламент;
3. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет 

на Економски факултет бр. 1702-76/9 од 18.5.2010 година за измени 
и дополнувања на Студиската програма 2007/2008 на Економски 
факултет за насоките Меѓународна економија и Здравствен 
менаџмент;
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4. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и 
распределба на приходот од научноистражувачка, стручно-уметничка 
и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

5. Одлука за измена на Правилникот за стекнување и распределба на 
средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски 
студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот;

6. Одлука за изработка на проценка на објекти кои не се запишани во 
книговодствена евиденција на Универзитетот, од страна на овластени 
судски проценители;

7. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Земјоделски факултет бр. 1802-85/24 од 26.5.2010 година за 
ставање во мирување на студиска програма;

8. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Економски факултет бр. 1702-95/4 од 15.6.2010 година за 
исправка на техничка грешка во Студиската програма за насоката 
МБА - менаџмент (модул 3+2);

9. Одлука за усвојување на Барањето бр. 0302-2 од 14.6.2010 година од 
Универзитетски спортски центар;

10. Одлука за усвојување на правила за кодирање на предметите во 
студиските програми на Универзитетот;

11. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за природни и технички науки бр. 2202-77/3 од 
14.6.2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма 
по инженерство на животна средина - втор циклус (едногодишни) 
студии;

12. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор 
циклус универзитетски и специјалистички студии на Универзитетот;

13. Одлука за усвојување на Правилник за реализирање на практична 
настава за студентите на Универзитетот;

14. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа на 
Канцеларијата за кариера и алумни клуб на Универзитетот;

15. Одлука за усвојување на Правилник за доделување на почесни 
академски титули на Универзитетот;

16. Одлука за зголемување на основачки влог на Уни-сервис ДООЕЛ 
Штип;

17. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги на Центарот за односи 
со јавноста;

18. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за 
издавачка дејност;

19. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за 
финансии, инвестиции и развој;

20. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика бр. 2602-68/19 
од 17.5.2010 година за измени и дополнувања на студиските програми 
за прв циклус студии;
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21. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за  медицински науки бр. 2502-64/7 од 19.5.2010 година;

22. Одлука за усвојување на подготовка на Програма за одбележување 
на годишни и значајни настани и истакнати личности во 2011 година;

23. Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат годишниот одмор;

24. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија, работна 
група за техничка помош во реализација на уписите и задолжување 
на деканите да назначат по двајца-тројца соработници од единиците 
на Универзитетот за примање на документи и внесување на податоци 
за пријавените кандидати по единици за учебната 2010/2011 година;

25. Одлука за утврдување на надомест за членовите на Универзитетската 
конкурсна комисија, за работната група за успешно реализирање 
на уписите на Универзитетот и за соработниците од единиците 
на Универзитетот кои се задолжени за примање на документи и 
внесување на податоци за пријавените кандидати;

26. Одлука за дополнување во делот на студиските програми во кој 
се дефинира фондот на часови и кредити за секоја дисциплина 
поединечно;

27. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 
година.

На триесет и шестата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 5.7.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на правила за администрирање на апликативни 

истражувања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за дополнување на Правилникот за критериумите и постапката 

за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

3. Одлука за усогласување на студиските програми на единиците 
на Универзитетот по предметите Математика, Хемија, Физика и 
Биохемија;

4. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисија за финансии 
инвестиции и развој;

5. Одлука за потврдување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика бр. 2602-40/7 од 24.4.2010 
година;

6. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и 
распределба на приходот од научноистражувачка, стручно-уметничка 
и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

7. Одлука за усвојување на правила за јавна одбрана на магистерски/
специјалистички труд на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

8. Одлука за промена на назив на предмет во Студиска програма за втор 
циклус на студии на Правен факултет;

9. Одлука за усвојување на План за активности на Центарот за односи 
со јавноста во пресрет на уписите за студиската 2010/2011 година;
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10. Одлука за определување на матични факултети на предмети;
11. Одлука за посета на курсеви за Sharepoint на вработени на 

Универзитетот, организирани од Семос - Компјутерски образовен 
центар;

12. Одлука за усвојување на Правилник за условите и начинот на 
ангажирање на визитинг-професор на Универзитетот.

На триесет и седмата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 16.8.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за измена и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки 

за 2010 година;
2. Одлука за задолжително присуство на помлади асистенти и асистенти 

на првиот дел на напреден курс за користење на ИКТ во наставниот 
и истражувачкиот процес;

3. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател на 
Комисија за финансии, инвестиции и развој;

4. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател на 
Комисија за нормативна и издавачка дејност;

5. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претставник 
од Универзитетот во Совет за развој, финансирање и имот на 
високообразовните установи;

6. Одлука за делумно усвојување од барањето ДООЕЛ „Сине Ајс“ - 
Штип.

7. Одлука за трошоците за акредитирање на лабораториите на 
Универзитетот да ги плати Универзитетот;

8. Одлука за одбивање на барањето од Национална установа Библиотека 
„Гоце Делчев“ – Штип;

9. Одлука за избор на проф. д-р Блажо Боев за претседател на Комисија 
за јавни набавки;

10. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател на 
Комисија за јавни набавки;

11. Одлука за усвојување на Предлог-одлуката на Наставно-научниот на 
Електротехнички факултет бр. 2302-201/5 од 5.7.2010 година;

12. Одлука за усвојување на Барање за согласност за приклучок на 
електрична енергија за викенд куќа на нисконапонска мрежа во 
сопственост на Земјоделски факултет, Св. Николе, с. Амзибегово, 
поднесено од Оливера Коцева-Максимова;

13. Одлука за усвојување на Предлог-понуда од „СПА Интернационал“ 
– Штип;

14. Одлука за плаќање на фактура за превоз на книги донација од Inter-
national book project - USA и шпедитерски трошоци на Шпедиција 
„Логвин“;

15. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на Уни-
сервис ДООЕЛ Штип;

16. Одлука за избор на проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска за заменик-
претседател на Комисијата за јавни набавки;
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17. Одлука за формирање на Комисија за попис и расход на стари 
материјали останати од реконструкцијата и санацијата на објектите 
на Универзитетот;

18. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот 
бр. 0801-939/1 од 20.7.2010 за прифаќање на поднесената оставка за 
вршење на функцијата проректор за финансии, инвестиции и развој;

19. Одлука за избор на проф. д-р Блажо Боев за претставник од 
Универзитетот во Совет за развој, финансирање и имот на 
високообразовните установи;

20. Одлука за избор на проф. д-р Лилјана Колева-Гудева за претседател 
на Комисија за нормативна и издавачка дејност;

21. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;

22. Одлука за определување на висината на надоместокот за партиципација 
кој треба да го плаќаат странските студенти кои се запишани на 
Универзитетот во учебната 2010/2011 година;

23. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на 
Универзитетски спортски центар ДООЕЛ - Штип;

24. Одлука за усвојување на барање на Качувачки клуб „Астибо“ – Штип;
25. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање во трет циклус – докторски 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

26. Одлука за одбивање на Приговорот од проф. д-р Билјана Ѓорѓевска 
на Решението бр. 0801-899/1 од 6.7.2010 година;

27. Одлука за потврдување на Одлуката на Наставно-научниот совет 
на Филолошки факултет бр. 2402-90/8 од 7.7.2011 година за 
измени и дополнувања на Студиската програма по турски јазик и 
книжевност2010/2011;

28. Одлука за избор на проф. д-р Ристо Фотов за претседател на 
Комисијата за финансии, инвестиции и развој;

29. Одлука за плаќање фактура за хотелски услуги на Конгресен центар 
– Скопје и Медитеран – Агент ДОО Штип, за сместување на гости од 
државниот Медицински факултет во Самара – Русија.

На триесет и осмата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 13.9.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за информатика бр. 2202 – 66/3 од 23.8.2010 година;
2. Одлука за усвојување на Предлог-одлука бр. 2502-89/3 од 23.8.2010 

година на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински 
науки за измени на Предлог-одлука бр. 2502 -42/3 од 10.3.2010 година;

3. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа 
на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина на 
Земјоделски факултет;

4. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги од Катедрата за заштита 
на растенијата и животната средина на Земјоделски факултет;

5. Одлука за избор во звање редовен професор.
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На триесет и деветата седница на Универзитетскиот сенат, одржана 
на 23.9.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за прифаќање на Барањето од Фондацијата за развој на 

локалната заедница – Штип, бр. 0302-1087/1 од 7.2.2010 година;
2. Одлука за усвојување на Барање од Основно училиште „Димитар 

Влахов“- Штип;
3. Одлука за усвојување на висината на надоместоците за час на 

договорно ангажираните професори на Универзитетот;
4. Одлука за организирање на предметот Спорт и рекреација;
5. Одлука за ставање во мирување на дисперзираните студии по 

информатика во Берово за студентите запишани за учебната 
2010/2011 година и за организирање на наставата на студентите 
запишани во учебната 2009/2010 година;

6. Одлука за автентично толкување на член 378 од Статутот на 
Универзитетот;

7. Одлука за избор на тројца членови на Комисијата за нормативна и 
издавачка дејност при Универзитетот;

8. Одлука за организирање на универзитетски студии по математика, 
хемија, биологија, географија и компјутерски дизајн;

9. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар 
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 
2010/2011 година;

10. Одлука за определување на странски јазици што мора да ги имаат 
изучувано студентите кои сакаат да се запишат на втор и трет циклус 
студии на Универзитетот;

11. Одлука за усвојување на Правилник за организација, наставна 
програма и ценовник на услуги на Институтот за јазици при 
Универзитетот;

12. Одлука за усвојување на Предлог-одлука бр. 1702-126/6 од 14.9.2010 
година на Наставно-научниот совет на Економски факултет;

13. Одлука за започнување на постапка за реорганизација на „Уни-
сервис“ ДООЕЛ Штип;

14. Одлука за измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки 
за 2010 година. 

На четириесеттата седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
4.10.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Правилник за основање, управување, надзор 

и внатрешна организација на Уни-сервис ДООЕЛ Штип;
2. Одлука за усвојување на Правилник за основање, управување, надзор 

и внатрешна организација на Универзитетски спортски центар 
ДООЕЛ Штип;

3. Одлука за определување на висината на надоместоците на членовите 
на надзорните одбори и техничко лице за стручно-административни 
работи на Уни-сервис ДООЕЛ Штип и Универзитетски спортски 
центар ДООЕЛ Штип;
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4. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со 
„Бау инженеринг“ДООЕЛ - Штип;

5. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со 
„Делта-Пром“ ДООЕЛ - Велес;

6. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со 
„Дигитал“ ДООЕЛ - Струмица;

7. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со 
„Дизајн“ ДООЕЛ - Струмица;

8. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со 
„Крин-производство“ ДОО - Прилеп;

9. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со 
„Пирамида“ ДОО - Струмица;

10. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот 
сенат (претставник од Факултетот за медицински науки);

11. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот 
сенат (претставник од Педагошкиот факултет);

12. Одлука за усвојување на Барање од Здружение на граѓани „Макфест“ 
– Штип бр. 08-10/1 од 28.9.2010 година;

13. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на 
плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

На четириесет и првата седница на Универзитетскиот сенат, 
одржана на 22.10.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Понуда по отворен повик за закуп на 

недвижен имот - деловен објект за потребите на Универзитетот, 
објавен во дневен весник „Дневник“ на 8.10.2010 година;

2. Одлука за усвојување на Програма за Научна конференција „Јосиф 
Ковачев и неговото време“ во организација на Институтот за историја 
и археологија при Универзитетот;

3. Одлука за избор на членови на Универзитетска комисија за 
самоевалуација;

4. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

5. Одлука за усвојување на образец на Договор за бенефиции на 
студенти;

6. Одлука за усвојување на барањето за екстра лесно гориво од НУ 
Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;

7. Одлука за усвојување на образец на Договор за финансирање во 
професионален / кариерен развој на вработен на Универзитетот;

8. Одлука за давање на согласност на Одлуката од Наставно-научниот 
совет на Филолошки факултет бр. 2402-123/38 од 29.9.2010 година;

9. Одлука за потврдување на предлог-мислења од Комисијата за 
финансии, инвестиции и развој;
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10. Одлука за усвојување на Упатство за користење на MOODLE 
курсеви;

11. Одлука за усвојување на Понуда од македонскиот магазин „Шило“ од 
Австралија;

12. Одлука за усвојување на барањето од Црвен крст - Општинска 
организација – Штип;

13. Одлука за поништување на Одлуката од Универзитетски сенат бр. 
0701-983/14 од 16.8.2010 година за усвојување на понуда од „СПА 
интернационал“ – Штип;

14. Одлука за овластување на ректорот да одобрува преноќевање на 
одредени вработени на Универзитетот кои се задржуваат прекувремено 
на работа во сместувачки капацитети со кои Универзитетот има 
склучено договор по спроведена постапка за јавна набавка;

15. Одлука за потврдување на Одлука од Ректорска управа бр. 0202-
1609/13 од 10.11.2008 година;

16. Одлука за усвојување на содржината на студентско досие за прв и 
втор циклус на студии;

17. Одлука за усвојување на Проект-изложба на фотографии и документи 
„Штип низ времето“;

18. Одлука за започнување на постапка за сертификација на 
администрацијата на Универзитетот по стандард ISO 9001;

19. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на 
простор со ЈЗО Клиничка болница – Штип РЕ Физикална медицина;

20. Одлука за усвојување на барањето за екстра лесно гориво од Црвен 
крст на Македонија – Општинска организација – Штип;

21. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлука бр. 1602-91/37 од 
5.10.2010 година за исправка на техничка грешка на насоката Јавна 
администрација за прв циклус на студии на Правниот факултет;

22. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлука бр. 1602-91/36 
од 5.10.2010 година за исправка на техничка грешка на насоката 
Јавна администрација за прв и втор циклус на студии на Правниот 
факултет;

23. Одлука за дополнување на одлуката за висината на надоместоците 
што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги 
на Универзитетот;

24. Одлука за плаќање на фактури по Одлука од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за природни и технички науки бр. 2202-132/38 
од 14.10.2010 година. 

На четириесет и втората седница на Универзитетскиот сенат, 
одржана на 22.11.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за вршење 

на услуги со Академија за протокол Македонија ДООЕЛ Скопје;
2. Одлука за изменување на Одлуката бр. 0701-164/9 од 8.2.2010 година 

донесена на дваесет и деветтата седница на Универзитетскиот сенат 
за земање на рамковен кредит од банка;
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3. Одлука за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки 
за 2010 година;

4. Одлука за давање на согласност на План за работа на Студентскиот 
парламент на Универзитетот за студиската 2010/2011 - 2011/2012 
година;

5. Одлука за давање на согласност за Финансиски план на Студентскиот 
парламент на Универзитетот;

6. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Универзитетскиот 
сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

7. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот 
сенат;

8. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;

9. Одлука по предлог-мислења од Комисијата за издавачка дејност;
10. Одлука за давање на согласност за склучување на Анекс на договор;
11. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на 

Универзитетот;
12. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на 

плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените 
објавен во Универзитетски гласник бр. 12/09 и 14/10;

13. Одлука за давање на согласност на Центарот за односи со јавноста да 
организира филмски и театарски претстави;

14. Одлука за усвојување на Понуда од Телевизија Кочани бр. 3903-1/1 
од 9.11.2010 година;

15. Одлука за усвојување на Понуда од „Yellow pages“ бр. 3904-12/1 од 
2.11.2010 година;

16. Одлука за спречување на судир на интереси помеѓу родител - 
наставник и студент - дете на наставник;

17. Одлука за усвојување на Предлог-одлуката на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за музичка уметност бр. 1902-97/29 од 24.9.2010 
година;

18. Одлука за ангажирање на 30 лица на работни места портир, економ 
домар и хигиеничар;

19. Одлука за давање на согласност на Одлука на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за информатика;

20. Одлука за усвојување на Барање бр. 0505-1305/1 од 27.10.2010 година 
поднесено од носители на научни проекти.

III. РЕКТОРСКА УПРАВА
Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите 

на единиците и еден претставник на студентите избран од Студентскиот 
парламент на Универзитетот.

Со Ректорската управа раководи ректорот. Во работата на 
Ректорската управа учествува и генералниот секретар.

Членови на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип се следниве:
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Ред. 
бр.

Име и презиме Факултет

Ректор
1 Проф. д-р Саша Митрев Ректорат

Проректори
2 Проф. д-р Блажо Боев Ректорат

3
Проф. д-р Емилија Јаневиќ-
Ивановска

Ректорат

Генерален секретар
4 М-р Ристо Костуранов Ректорат

Декани

7 Проф. д-р  Благој Голомеов
Факултет за природни и технички 
науки

8 Проф. д-р  Виолета Димова Филолошки факултет
9 Проф. д-р  Владо Гичев Факултет за информатика
10 Проф. д-р  Зоран Панов Машински факултет
11 Проф. д-р  Илија Каров Земјоделски факултет
12 Доц. д-р  Илчо Јованов Факултет за музичка уметност
13 Проф. д-р  Јордан Живановиќ Технолошко – технички факултет
14 Проф. д-р  Кирил Цацков Педагошки факултет

15 Доц. д-р  Нако Ташков
Факултет за туризам и бизнис 
логистика

16 Проф. д-р  Никола Камчев Факултет за медицински науки
17 Проф. д-р  Ристо Фотов Економски факултет
18 Проф. д-р  Стеван Алексоски Правен факултет
19 Проф. д-р  Тодор Делипетров Електротехнички факултет

Студент
20 Трајче Здравков Сојуз на студенти

На седниците на Ректорската управа беа донесени следниве одлуки:
На триесет и петтата седница на Ректорската управа, одржана на 

28.1.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за отварање на диспензирани студии на единиците на 

Универзитетот;
2. Одлука за усвојување на Студиска програма за интердисциплинарни 

студии по историја и археологија на Универзитетот;
3. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2009 на 

Универзитетот;
4. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисијата за 

финансии, инвестиции и развој бр. 1003-1775/10 од 22.11.2009 година;
5. Одлука за усвојување на Извештај за активностите на Центарот 

за обезбедување на квалитет при Универзитетот за 2009 година и 
предлог-план за работа за 2010 година;
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6. Одлука за усвојување и Предлог-правилник за издавање на дипломи, 
додаток на дипломите и за условите и постапката за одземање на 
издадената диплома на Универзитетот;

7. Предлог-одлука за давање на согласност за придружно членство на 
друга единица кон Универзитетот;

8. Одлука за промена на предмет во Програма на прв циклус на студии 
на Факултетот за информатика;

9. Одлука за промена на Елаборат за втор циклус на студии на 
Факултетот за информатика;

10. Одлука за усвојување на спецификација за потрошен материјал 
хемикалии за хемиски лаборатории за потребите на научниот проект 
„Споделување на тешки и токсични метали со примена на методите 
на ICP – AES и ICP - MS”;

11. Одлука за усвојување на спецификација за откуп на носии;
12. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма за 

втор циклус на студии на Педагошки факултет;
13. Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 2010 година на 

Универзитетот;
14. Одлука за усвојување на Финансов план за 2010 година на 

Универзитетот;
15. Одлука за изменување во Правилникот за утврдување и исплата на 

плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот.

На триесет и шестата  седница на Ректорската управа, одржана на 
4.2.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1/09 од 17.12.2009 година, 

поднесено од Здружение на граѓани „Градски хор“ – Штип;
2. Одлука за покренување на иницијатива за формирање на 

Универзитетска телевизија;
3. Одлука за усвојување на Извештајот од Пописната комисија за 

извршениот попис на Универзитетот за 2009 година и за формирање 
на Комисија за расход на Универзитетот.

4. Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени 
мобилни телефони;

5. Одлука за плаќање по пристигнати побарувања;
6. Одлука за одобрување на Барање бр.0302 сл. од 4.2.2010 година;
7. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање 

на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на 
Педагошки факултет;

8. Одлука за земање на рамковен кредит од банка;
9. Предлог-одлука за давање на позитивно мислење на студиски 

програми за втор циклус на студии (специјализација и магистратура) 
на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски” – Скопје;

10. Одлука за поднесување на барање до Општина Штип за ослободување 
од комуналии.
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На триесет и седмата седница на Ректорската управа, одржана на 
26.2.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука по Барање за одобрување на организирање на аранжман по 

повод 8-ми Март;
2. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп 

на простории со НУЦК „Ацо Шопов” – Штип;
3. Одлука за усвојување на Правилник за единствени основи за 

остварување на издавачка дејност и Правила за издавање на учебници 
и учебни помагала на Универзитетот;

4. Одлука за верификување на наставата која е реализирана на втор 
циклус студии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје;

5. Одлука за прифаќање на Понуда за учество на Саем на денови на 
образование и кариера од 14.4.2010 година;

6. Одлука за прифаќање на Понуда за деловна соработка со медиуми;
7. Одлука за давање на согласност за одржување на настава на друг 

универзитет;
8. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за 

научна, образовна и културна соработка помеѓу Универзитетот во 
Риека и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

9. Одлука за давање на согласност на Правилник за утврдување на цените 
на услугите на Институтот за информатика и студиска програма на 
Институтот за информатика;

10. Одлука за усвојување на студиските прграми за организирање на трет 
циклус универзитетски студии (докторски студии) на Економски 
факултет;

11. Одлука по Барање од Друштво на физичари на Република Македонија 
бр. 1/10 од 3.2.2010 година;

12. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на 
втор циклус на академски специјалистички студии по методика на 
наставата по религиско образование на Педагошки факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009/2010 година.

На триесет и осмата седница на Ректорската управа, одржана на 
11.3.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за донирање на парични средства за печатење на монографија 

„Атлас на минералите во Македонија“;
2. Одлука за плаќање на паричен износ за лежарина на „ПМВ форд 

мондео“, на паркинг во сопственост на „Агрокуманово“ – Куманово, 
возило кое е доделено на Универзитетот за потребите на Правен 
факултет, од Агенција за управување со одземен имот;

3. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет 
циклус универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот за 
музичка уметност;

4. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет 
циклус универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот за 
медицински науки; 
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5. Одлука за усвојување на Ценовник на книги по договор со автори за 
продажба во книжарниците на Уни-сервис ДООЕЛ Штип;

6. Одлука за усвојување на План за архивски знаци, Листата на 
архивската граѓа од трајна вредност и Листата на документарниот 
материјал со рокови за чување за 2010 година;

7. Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус на 
универзитетски студии на Машински факултет;

8. Одлука за определување на лица вработени на Универзитетот за 
посета на обука за прва помош во работна организација;

9. Одлука по понуда од „Норма прес“ ДООЕЛ – Скопје;
10. Одлука за изнајмување на деловен простор во сопственост на 

„Макпромет АД“ – Штип;
11. Одлука за усвојување на Предлог-мислење бр. 1003-123/9 од 3.2.2010 

година, од Комисијата за финансии, инвестиции и развој;
12. Одлука за усвојување на Програма за одбележување на патрониот 

празник на Универзитетот за 2010 година;
13. Одлука за одбивање на Барањето од дипломиран инженер геолог 

Саше Митрев;
14. Одлука за исправка на техничка грешка на Студиска програма за 

втор циклус студии на Педагошки факултет, согласно со Одлуката 
на Наставно-научниот совет на Педагошки факултет 2102-32/19 од 
26.2.2010;

15. Одлука за одбивање на Барањето од Ангеле Зафировски;
16. Одлука за давање на согласност на наставник за ангажирање на 

Државен универзитет во Тетово;
17. Одлука за утврдување на составот на наставно-научните совети на 

единиците на Универзитетот.

На триесет и деветтата седница на Ректорската управа, одржана на 
17.3.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на прв 

циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип во учебната 2010/2011 година и за усвојување на Конкурс за 
запишување на студенти – питомци и студенти на прв циклус студии 
на Воената академија во учебната 2010/2011 година (придружна 
членка);

2. Одлука за давање на согласност на наставници да држат настава на 
друг универзитет;

3. Одлука за прифаќање на химна на Универзитетот;
4. Одлука за доделување на пофалница и награда.

На четириесеттата седница на Ректорската управа, одржана на 
21.4.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за стекнување и распределба на средствата остварени 
врз основа на втор циклус универзитетски студии и трет циклус 
(докторски) студии на Универзитетот;
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2. Одлука за усвојување Правилник за ангажирање афирмирани 
научници, стручњаци и уметници од практиката во наставата на 
Универзитетот;

3. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работење на 
Центарот за обезбедување на квалитет;

4. Одлука за усвојување на Правилник за работа, Ценовник за работа и 
План за одржување на Центар за е-учење;

5. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање на втор циклус на студии на Универзитетот;

6. Одлука за усвојување на правила за премин од една на друга студиска 
програма во рамките на иста единица при Универзитетот;

7. Одлука за ревидирање на студиските програми за предметите 
Информатика, Странски јазик и Спорт и рекреација во студиските 
програми на единиците на Универзитетот;

8. Одлука за усвојување на правила за премин од една единица на друга 
единица во рамките на Универзитетот;

9. Одлука за усвојување на правила за премин од друг универзитет на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

10. Одлука за усвојување на правила за премин од Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип на друг универзитет;

11. Одлука за давање на согласност за постапување по писмо со предмет 
Ургенција бр. 03-2405/1 од 29.3.2010 година од Министерство за 
образование и наука;

12. Одлука за посетување на курсеви на нововработени лица на 
Универзитетот;

13. Одлука за усвојување на обрасци за втор циклус студии на 
Универзитетот;

14. Одлука за набавка на Микрософт лиценци;
15. Одлука за преотстапување на возило од Катедрата за заштита на 

растенијата при Земјоделскиот факултет на Универзитетот,
16. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 

Факултетот за природни и технички науки бр. 2202-59/33 од 6.4.2010 
година, за исправка на технички грешки во студиските програми;

17. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за медицински науки бр.2502-53/5 од 14.4.2010 година, 
за измени и дополнувања на студиските програми;

18. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Електротехнички факултет бр. 2302-105/6 од 6.4.2010 година, за 
исправка на технички грешки во студиските програми;

19. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на 
Економски факултет бр.1702-62/9, бр.1702-62/8, бр.1702-62/3 и 
бр.1702-62/10 од 14.4.2010 година, за исправка на технички грешки 
во студиските програми;

20. Одлука за усвојување на Студиската програма по лозарство за 
четиригодишни студии од прв циклус на Земјоделски факултет;
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21. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален развој за 
втор циклус на студии;

22. Одлука за усвојување на Студиска програма по советодавна и стручна 
поддршка на руралниот развој за втор циклус на студии;

23. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален туризам за 
втор циклус на студии;

24. Одлука за назначување на претставник од Универзитетот во 
раководството на Фитосанитарната лабораторија;

25. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за 
вршење на услуги помеѓу Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и 
Александар Димитровски од Скопје;

26. Одлука за продолжување на Договорот за одржување на софтвер за 
материјално-финансиско работење;

27. Одлука за започнување на постапка за измена на член 377, став 2 од 
Статутот на Универзитетот;

28. Одлука за усвојување на правила за ангажирање на наставници и 
соработници на Универзитетот;

29. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;

30. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за музичка уметност бр. 1902-47/04, од 20.4.2010 година 
за измена и дополнување на студиската програма;

31. Одлука за усвојување на Барањето бр.08-1550/1 од 23.3.2010 година;
32. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на 

втор циклус Универзитетски специјалистички студии по методика 
на наставата по религиско образование на Педагошки факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009/10 година;

33. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 
прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

На четириесет и првата седница на Ректорската управа, одржана на 
15.5.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиските 

програми за прв циклус на студии на Факултетот за информатика;
2. Одлука за усвојување на Студиската програма по енологија за втор 

циклус на студии, со траење од две години, на Земјоделски факултет;
3. Одлука за спроведување на уписите за учебната 2010/2011 на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика во Гевгелија и во 
Кавадарци;

4. Одлука за усвојување на Студиска програма по лозарство за втор 
циклус на студии, со траење од две години, на Земјоделски факултет;

5. Одлука за усвојување на Студиска програма по компјутерски дизајн 
за прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки;

6. Одлука за усвојување на Наставна програма за курсеви на Центарот 
за е-учење;
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7. Предлог-одлука за утврдување на работи кои спаѓаат во дејноста на 
Универзитетот и значат или би можеле да значат конкуренција на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

8. Одлука за дислокација на Машински факултет;
9. Одлука за усвојување на Одлука од Наставно-научниот совет на 

Педагошки факултет бр. 2102-32/18 од 19.2.2010 година;
10. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус на студии на Машински факултет;
11. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус на студии на Педагошки факултет;
12. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус на студии на Факултетот за медицински науки;
13. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми на 

Филолошки факултет;
14. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален развој за прв 

циклус на студии (3+1) на Земјоделски факултет;
15. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус на студии на Правен факултет;
16. Одлука за усвојување на студентски календар и распоред на годишни 

активности на Универзитетот;
17. Одлука за усвојување на Студиска програма по финансово право на 

Правниот факултет;
18. Одлука за усвојување на Студиска програма по енологија за прв 

циклус на студии (3+1) на Земјоделски факултет;
19. Одлука за усвојување на Барањето од Општинска установа за култура 

„Дом на млади“ – Штип бр.0301/22 од 7.5.2010 година;
20. Одлука за одобрување на средства за учество на студенти на 

Електријада 2010 во Чањ, Црна Гора;
21. Одлука за усвојување на Правилник за планирање, евиденција 

и известување за извршени работни задачи и активностите на 
вработените во одделите и центрите при Универзитетот;

22. Одлука за усвојување на Барањето од проф. д-р Зоран Панов;
23. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв 

циклус на студии на Економски факултет;
24. Одлука за давање на согласност за соработка со Друштво за 

консалтинг, производство, трговија и услуги „Емотикон“ – Штип;
25. Одлука за усвојување на Предлог-проект за 3D модулирање на 

Универзитетот;
26. Одлука за задолжително доставување на барања за средства 

за конгреси, конференции, студиски и научни престои итн. до 
Министерство за образование и наука и доколку истите не бидат 
одобрени, да се подмируваат од страна на Универзитетот;

27. Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот;
28. Одлука за верификација на мандат на член на Ректорската управа;
29. Одлука за усвојување на Барањето од Министерство за внатрешни 

работи СВР – Штип;
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30. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиските 
програми за прв циклус на студии на Факултетот за природни и 
технички науки.

На четириесет и втората седница на Ректорската управа, одржана 
на 18.6.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на 

студентската организација Студентски парламент;
2. Одлука за плаќање на трошоците за патување во Самара – Русија на 

студенти и асистенти од Универзитетот;
3. Одлука за усвојување на предлог-одлука од Наставно-научниот совет 

на Економски факултет бр.1702-76/9 од 18.5.2010 година за измени 
и дополнувања на Студиската програма 2007/2008 на Економски 
факултет за насоките Меѓународна економија и Здравствен 
менаџмент;

4. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и 
распределба на приходот од научноистражувачка, стручно-уметничка 
и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

5. Одлука за измена на Правилникот за стекнување и распределба на 
средствата остварени врз основа на втор циклус Универзитетски 
студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот;

6. Одлука за изработка на процена на објекти кои не се запишани во 
книговодствена евиденција на Универзитетот, од страна на овластени 
судски проценители;

7. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Земјоделски факултет бр.1802-85/24 од 26.5.2010 година за 
ставање во мирување на студиска програма;

8. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Економски факултет бр.1702-95/4 од 15.6.2010 година за 
исправка на техничка грешка во Студиската програма за насоката 
МБА – менаџмент (модул 3+2);

9. Одлука за усвојување на правила за кодирање на предметите во 
студиските програми на Универзитетот;

10. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за природни и технички науки бр.2202-77/3 од 
14.6.2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма 
по инженерство на животна средина, втор циклус (едногодишни) 
студии;

11. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор 
циклус универзитетски и специјалистички студии на Универзитетот;

12. Одлука за усвојување на Правилник за реализирање на практична 
настава за студентите на Универзитетот;

13. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа на 
Канцеларијата за кариера и алумни клуб на Универзитетот;

14. Одлука за усвојување на Правилник за доделување на почесни 
академски титули на Универзитетот;
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15. Одлука за зголемување на основачки влог на Уни-сервис ДООЕЛ 
Штип;

16. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги на Центарот за односи 
со јавноста;

17. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за 
издавачка дејност;

18. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија, работна 
група за техничка помош во реализација на уписите и задолжување 
на деканите да назначат по двајца-тројца соработници од единиците 
на Универзитетот за примање на документи и внесување на податоци 
за пријавените кандидати по единици за учебната 2010/2011 година;

19. Одлука за утврдување на надомест за членовите на Универзитетската 
конкурсна комисија, за работната група за успешно реализирање 
на уписите на Универзитетот и за соработниците од единиците 
на Универзитетот кои се задолжени за примање на документи и 
внесување на податоци за пријавените кандидати;

20. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за 
финансии инвестиции и развој;

21. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика бр.2602-68/19 од 
17.5.2010 година за измени и дополнувања на студиските програми за 
прв циклус на студии;

22. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за медицински науки бр.2502-64/7 од 19.5.2010 година;

23. Одлука за усвојување на подготовка на Програма за одбележување 
годишни и значајни настани и истакнати личности во 2011 година;

24. Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат годишниот одмор;

25. Одлука за дополнување во делот на студиските програми во кој 
се дефинира фондот на часови и кредити за секоја дисциплина 
поединечно.

На четириесет и третата седница на Ректорската управа, одржана на 
5.7.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за дополнување на Правилникот за критериумите и постапката 

за избор на наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

2. Одлука за усогласување на студиските програми на единиците 
на Универзитетот по предметите Математика, Хемија, Физика и 
Биохемиија.

3. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисија за финансии 
инвестиции и развој;

4. Одлука за потврдување на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика бр.2602-40/7 од 24.4.2010 
година;

5. Одлука за усвојување на правила за администрирање на апликативни 
истражувања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
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6. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и 
распределба на приходот од научноистражувачка, стручно-уметничка 
и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

7. Одлука за усвојување на Правила за јавна одбрана на магистерски/
специјалистички труд на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

8. Одлука за промена на назив на предмет во Студиска програма за втор 
циклус на студии на Правен факултет;

9. Одлука за усвојување на План за активности на Центарот за односи 
со јавноста во пресрет на уписите за студиската 2010/2011 година;

10. Одлука за посета на курсови за Sharepoint на вработени на 
Универзитетот организирани од Семос - Компјутерски образовен 
центар;

11. Одлука за усвојување на Правилник за условите и начинот на 
ангажирање на визитинг-професор на Универзитетот;

12. Одлука за определување на матични факултети на предмети.

На четириесет и четвртата седница на Ректорската управа, одржана 
на 16.8.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за задолжително присуство на помлади асистенти и асистенти 

на првиот дел од Напреден курс за користење на ИКТ во наставниот 
и истражувачкиот процес;

2. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на 
Универзитетски спортски центар ДООЕЛ Штип;

3. Одлука за избор на проф. д-р Блажо Боев за претседател на Комисија 
за јавни набавки;

4. Одлука за избор на проф. д-р Блажо Боев за претставник од 
Универзитетот во Совет за развој, финансирање и имот на 
високообразовните установи;

5. Одлука за избор на проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска за заменик-
претседател на Комисија за јавни набавки;

6. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претставник 
од Универзитетот во Совет за развој, финансирање и имот на 
високообразовните установи;

7. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател на 
Комисија за нормативна и издавачка дејност;

8. Одлука за избор на проф. д-р Лилјана Колева-Гудева за претседател 
на Комисија за нормативна и издавачка дејност;

9. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;

10. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставни 
прашања;

11. Одлука за определување на висината на надоместокот за партиципација 
кој треба да го плаќаат странските студенти кои се запишани на 
Универзитетот во учебната 2010/2011 година;

12. Одлука за одбивање на барањето од Национална установа Библиотека 
„Гоце Делчев“ – Штип;
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13. Одлука за делумно усвојување на Барањето од ДООЕЛ „Сине Ајс“ 
– Штип;

14. Одлука за одбивање на Барањето од МИТ универзитет - Скопје 
бр.1005-644 од 12.7.2010 година;

15. Одлука за избор на проф. д-р Ристо Фотов за претседател на 
Комисијата за финансии, инвестиции и развој;

16. Одлука за одбивање на Приговорот од проф. д-р Билјана Ѓорѓевска 
на Решението бр. 0801-899/1 од 6.7.2010 година;

17. Одлука за потврдување на Одлуката за Наставно-научниот совет на 
Филолошки факултет бр. 2402-90/8 од 7.7.2010 година за измени и 
дополнувања на Студиската програма по турски јазик и книжевност 
2010/2011;

18. Одлука за усвојување на Предлог-одлуката на Наставно-научниот 
совет на Електротехнички факултет бр. 2302-201/5 од 5.7.2010 
година;

19. Одлука за усвојување на Барање од Качувачки клуб „Астибо“ – 
Штип;

20. Одлука за усвојување на Предлог-понуда од „СПА интернационал“ 
– Штип;

21. Одлука за плаќање на фактура за превоз на книги донација од Inter-
national book project – USA и шпедитерски трошоци на Шпедиција 
„Логвин“;

22. Одлука за формирање на Комисија за потпис и расход на стари 
материјали останати од реконструкцијата и санацијата на објектите 
на Универзитетот;

23. Одлука за трошоците за акредитирање на лабораториите на 
Универзитетот да ги плати Универзитетот;

24. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на Уни-
сервис ДООЕЛ Штип;

25. Одлука за усвојување на Правилник за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање во трет циклус – докторски 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

26. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател на 
Комисија за јавни набавки;

27. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник во сите 
звања за наставно-научната област трговско право;

28. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател за 
Комисија за финансии, инвестиции и развој;

29. Одлука за усвојување на Барање за согласност за приклучок на 
електрична енергија на викенд куќа на нисконапонска мрежа во 
сопственост на Земјоделски факултет, Св. Николе, с. Амзибегово, 
поднесено од Оливера Коцева – Максимова.
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На четириесет и петтата седница на Ректорската управа, одржана на 
30.8.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за запишување на кандидати кои се јавиле на Конкурсот за 

запишување на студенти за прв циклус студии на Универзитетот во 
учебната 2010/2011, а кои имаат помалку од 40 поени;

2. Одлука за определување на странски јазици што мора да ги имаат 
изучувано студентите кои сакаат да се запишат на втор и трет циклус 
студии на Универзитетот;

3. Одлука за продолжување на Конкурсот за запишување на студенти 
на втор циклус универзитетски академски, специјалистички и 
специјалистички стручни студии на студиските програми на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година;

4. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на прв 
циклус на универзитетски и стручни студии на студиските програми 
на Универзитетот во учебната 2010/2011 година – втор уписен рок;

5. Одлука за преадаптација на две предавални во лаборатории во Кампус 
2 на Универзитетот;

6. Одлука за определување на одговорни лица за реализирање на 
проектите за санација и адаптација на објекти и простории на 
Универзитетот;

7. Одлука по Барање од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
на Град Скопје – Скопје;

8. Одлука по барање за преземање на Одбојкарски клуб од Женски 
одбојкарски клуб „Младост“ – Штип;

9. Одлука по Барање од Машки одбојкарски клуб „Младост“ – Штип;
10. Одлука по Иницијатива од Земјоделски факултет бр. 1802-130/9 од 

23.8.2010 година;
11. Одлука по Допис од Министерство за образование и наука бр. 12-

6/87/1 од 25.08.2010.

На четириесет и шестата седница на Ректорската управа, одржана 
на  20.9.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Барање за давање на согласност за 

ангажирање на потребниот кадар за вршење на универзитетска 
дејност во Државниот универзитет во Тетово;

2. Одлука за прифаќање на Барањето од Фондацијата за развој на 
локалната заедница – Штип бр. 0302-1087/1 од 7.2.2010 година;

3. Одлука за организирање на универзитетски студии по математика, 
хемија, биологија, географија и компјутерски дизајн;

4. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар 
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 
2010/2011 година;

5. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставни 
прашања;

6. Одлука за усвојување на листа на членови на Наставно – научните 
совети на единиците на Универзитетот;
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7. Одлука за давање на согласност за распишување на Конкурс за 
предвремен избор во звање вонреден професор;

8. Одлука за организирање на предметот Спорт и рекреација;
9. Одлука за склучување на годишен договор со весникот „Штипски 

глас“;
10. Одлука за усвојување на висината на надоместоците за час на 

договорно ангажираните професори на Универзитетот;
11. Одлука за усвојување на Барање од Основно училиште „Димитар 

Влахов“ – Штип;
12. Одлука за усвојување на Предлог-одлука бр.1702-126/6 од 14.9.2010 

година на Наставно-научниот совет на Економски факултет;
13. Одлука за усвојување на Правилник за организација, наставна 

програма и Ценовник на услуги на Институтот за јазици при 
Филолошки факултет;

14. Одлука за објавување на Јавен повик за закуп на недвижен имот – 
деловен објект за потребите на Универзитетот.

На четириесет и седмата седница на Ректорската управа, одржана 
на 18.10.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 

за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

2. Одлука за дополнување на Одлуката за висината на надоместоците 
што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги 
на Универзитетот;

3. Одлука за дополнување на Одлуката за распишување на Конкурс 
за запишување на студенти на втор циклус универзитетски и 
специјалистички студии на Универзитетот, бр. 0901-793/12 од 
18.6.2010 година, донесена на четириесет и втората седница на 
Ректорската управа;

4. Одлука за усвојување на Барањето од Црвен крст, Општинска 
организација – Штип;

5. Одлука за потврдување на Одлуката од Наставно-научниот совет на 
Филолошки факултет бр. 2402-123/38 од 29.9.2010 година;

6. Одлука за усвојување на Упатство за користење на MOODLE 
курсеви;

7. Одлука за потврдување на предлог-мислења од Комисијата за 
финансии инвестиции и развој;

8. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за 
издавачка дејност;

9. Одлука за усвојување на Барањето за одобрение на промотивни 
активности на телекомуникацискиот оператор ONE;

10. Одлука за усвојување на Барањето за екстра лесно гориво од Црвен 
крст на Македонија, Општинска организација Штип;

11. Одлука за усвојување на Барањето за екстра лесно гориво од НУ 
Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
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12. Одлука за усвојување на Програма за Научна конференција „Јосиф 
Ковачев и неговото време“ во организација на Институтот за историја 
и археологија при Универзитетот;

13. Одлука за усвојување на Понуда по отворен повик за закуп на 
недвижен имот деловен објект за потребите на Универзитетот, 
објавен во дневен весник „Дневник“ на 8.10.2010 година;

14. Одлука за усвојување на понуда од македонскиот магазин „Шило“ од 
Австралија;

15. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на 
простор со ЈЗО Клиничка болница – Штип, РЕ Физикална медицина;

16. Одлука за усвојување на образец на Договор за финансирање во 
професионален / кариерен развој на вработен на Универзитетот;

17. Одлука за усвојување на образец на Договор за бенифиции на 
студенти;

18. Одлука за усвојување на барањето на храмот „Воздвижение на 
шесниот крст господов“ – с. Кадрифаково;

19. Одлука за стипендирање на трет циклус на студии на вработените 
соработници на Универзитетот;

20. Предлог-одлука за членови на Универзитетска комисија за 
самоевалуација;

21. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за 
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната 
2010/2011 година;

22. Одлука за започнување на постапка за сертификација на 
администрацијата на Универзитетот по Стандард ISO 9001.

На четириесет и осмата седница на Ректорската управа, одржана на 
22.11.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за вршење 

на услуги со Академија за протокол Македонија ДООЕЛ Скопје;
2. Одлука за изменување на Одлуката бр. 0901-163/9 од 8.2.2010 година 

донесена на триесет и шестата седница на Ректорската управа, за 
земање на рамковен кредит од банка;

3. Одлука за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки 
за 2010 година;

4. Одлука за давање на согласност на Финансиски план на Студентскиот 
парламент на Универзитетот;

5. Одлука за давање на согласност на План за работа на Студентскиот 
парламент на Универзитетот за студиската 2010/2011 – 2011/2012 
година;

6. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии 
инвестиции и развој;

7. Одлука по предлог-мислења од Комисијата за издавачка дејност. 
Одлука за давање на согласност за склучување на Анекс-договор;

8. Одлука за давање на согласност на Одлука на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за информатика;
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9. Одлука за усвојување на Барање бр. 0505-1305/1 од 27.10.2010 година 
поднесено од носители на научни проекти;

10. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на 
плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените, 
објавен во „Универзитетски гласник“ бр. 12/09 и 14/10;

11. Одлука за одбивање на Барање бр. 01/10 од 24.8.2010 од Национална 
аутизам асоцијација;

12. Одлука за давање на согласност на Центарот за односи со јавноста да 
организира филмски и театарски претстави;

13. Одлука по Барање за продолжување на Договорот склучен со ТВ 
Стар – Штип за изнајмување на пакет од две рекламни паноа;

14. Одлука за усвојување на понуда од Телевизија Кочани бр. 3903-1/1 
од 9.11.2010 година;

15. Одлука за усвојување на понуда од Yellow pages бр. 3904-12/1 од 
2.11.2010 година;

16. Одлука за спречување на судир на интереси помеѓу родител – 
наставник и студент – дете на наставник;

17. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на 
Универзитетот;

18. Одлука за утврдување на Листа на информации од јавен карактер на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

19. Одлука за усвојување на Предлог-проект за серија дебати на различни 
теми;

20. Одлука за ангажирање на 30 лица на работни места портир, економ 
домар и хигиеничар;

21. Одлука за распишување на Јавен повик за поставување на кафемати 
во објекти на Универзитетот;

22. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлуката на Наставно-
научниот совет на Електротехничкиот факултет (за прв циклус);

23. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлуката на Наставно-
научниот совет на Електротехничкиот факултет (за втор циклус).

IV. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

1. Објект: Спортска сала „Јордан Мијалков“
Решавајќи по Барањето на Општина Штип и Министерството за 

образование и наука – Скопје за издавање на Решение за локациски услови 
за изградба на спортска сала и затворен пливачки базен, градоначалникот 
на Општина Штип донесе Решение за локациски услови бр. 1002-642/2 
од 8.4.2009 година и истото му беше доставено на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

Исто така, решавајќи по Барањето на Општина Штип и 
Министерството за образование и наука – Скопје, градоначалникот на 
Општина Штип донесе Одобрение за градење бр. 1003-2413/2 од 15.9.2009 
година и истото му беше доставено на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.
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Решавајќи по Барањето на инвеститорите Општина Штип и 
Министерството за образование и наука – Скопје, за издавање на Одобрение 
за употреба на спортска сала од трета категорија, градоначалникот на 
Општина Штип донесе Одобрение за употреба бр. 10/10-17 од 31.5.2010 
година.

По Барање на Универзитетот, Локалната самоуправа на Општина 
Штип – Одделение за урбанизам и заштита на животната средина издаде 
Извод од урбанистичкиот план на градот Штип бр. 1001-700/1 од 10.2.2010 
година, со графички приказ на Градежна парцела бр. 1 со намена за 
изградба на спортска сала и пливачки базен.

По Барање на Универзитетот се склучи Договор со ЕВН Македонија 
за снабдување со електрична енергија бр. 0302-208/2 од 18.2.2010 година.

Исто така, по Барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ 
– Штип беше изработен Геодетски елаборат за промени во одржување бр. 
131/10 од 18.6.2010 година.

Универзитетот поднесе Барање бр. 0302-731/1 од 02.06.2010 година, 
за издавање на податоци од Геодетско – катастарскиот информационен 
систем и врз основа на ова барање, Агенцијата за катастар на недвижности 
– Одделение за катастар на недвижности издаде Имотен лист бр. 99925 со 
дел. бр. 05-1105/3178 од 8.6.2010 година.

Потоа, Универзитетот до Агенцијата за катастар на недвижности 
поднесе пријава бр. 0302-893/2 од 6.7.2010 година, за запишување на 
правата на недвижностите, кои во систематското запишување останале 
незапишани и врз основа на оваа пријава, Агенцијата издаде потврда бр.26-
1126/334 од 28.10.2010 година за запишување на промена во катастарот 
на недвижности и Одделението за катастар на недвижности издаден нов 
Имотен лист бр. 99925 со дел.бр.05-1105/сл. од 1.11.2010 година и Имотен 
лист бр.89059 со дел.бр. 05-1105/сл. од 1.11.2010 година, во кој е наведено 
дека корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

2. Објект: Средно текстилно училиште
По Барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ – Штип 

беше изработен Геодетски елаборат за промени во одржување бр. 256/09 
од 30.11.2009 година.

Исто така, по Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на 
недвижности – Одделение за катастар на недвижности издаде Имотен лист 
бр. 22085 со дел.бр.05-1105/2190 од 22.4.2010 година и Имотен лист бр. 
22242 со дел.бр.05-1105/2190 од 22.4.2010 година во кои е наведено дека 
корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Објект: Агеција за вработување 
Универзитетот поднесе Пријава бр.0302-1017/1 од 20.8.2010 година 

до Агенцијата за катастар на недвижности за запишување на правата на 
недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани 
и врз основа на оваа Пријава, Одделението за катастар на недвижности 
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издаде нов Имотен лист бр. 2258 со дел.бр.05-1105/8072 од 10.11.2010 г. 
и Имотен лист бр. 83936 со дел.бр.05-1105/8074 од 10.11.2010 г. во кои 
е наведено дека корисник на недвижните ствари, покрај Агенцијата за 
вработување, е и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

По Барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ – Штип 
беше изработен Геодетски елаборат за промени во одржување бр. 101/10 
од 25.6.2010 година. 

4. Објект: Кампус 2 (Педагошки факултет и Факултет за природни 
и технички науки)
На 1.10.2009 година, ТП „Геопремери“ – Штип достави Записник 

за извршен увид на местото, односно, беше извршено омеѓување на 
катастарски парцели заради поставување на бетонска ограда.

По Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на недвижности 
– Одделение за катастар на недвижности издаде Имотен лист бр. 82904 со 
дел.бр.05-1105/2190 од 16.4.2010 година и Имотен лист бр. 82915 со дел.
бр.05-1105/2190 од 16.4.2010 година, во кои е наведено дека корисник на 
недвижните ствари е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Министерството за транспорт и врски при Владата на РМ достави 
Допис бр.16-9205/2 од 27.9.2010 со кој се одобрува Предлог-планската 
програма за изработка на Државна урбанистичка планска документација 
за Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

По Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип изработи 
Геодетски елаборат бр.48/10 од 10.3.2010 г. за запишување на права на 
недвижности кои во систематското запишување останале незапишани.

Исто така, по Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип 
изработи  Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога бр.67/10 од 
19.4.2010 г.

5. Објект: Средно училиште „8 Септември“ - Скопје
Средното училиште на Град Скопје „8 Септември“ – Скопје и 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Анекс бр. 1 на Договор за 
закуп бр. 0307-157/1 од 8.2.2010 година. 

6. Објект: Геомагнетна опсерваторија
По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Општина 

Карбинци, Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животната средина издаде Извод од урбанистички план со графички 
приказ на УП бр.1.

Во врска со Барањето на Универзитетот за доделување право на 
користење на недвижна ствар, заведено под бр.0302-1501/1 од 26.12.2008 
г., Министерството за транспорт и врски достави Мислење бр.02-8657/1 
од 4.6.2010 г. со образложение кои документи се потребни за да се постапи 
по Барањето.

Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој при Владата на РМ 
до Универзитетот достави Извадок од Нацрт-записникот од 28-та седница 
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на комисиите на Владата бр.18-40/98 од 4.6.2010 г., каде е наведено дека 
Комисијата го одложила разгледувањето на Барањето на Универзитетот 
за давање на недвижна ствар за формирање на Геомагнетна опсерваторија 
со образложение дека претходно треба да се обезбедат нови мислења од 
Министерството за финансии, Министерството за образование и наука, 
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 
економија и Секретаријатот за законодавство. 

Потоа, Комисијата за економски систем и тековна економска политика 
при Владата на РМ достави Извештај бр.17-35/102 од 7.6.2010 г. во кој е 
наведено дека разгледувањето на Барањето на Универзитетот за давање 
на недвижна ствар е одложено, со укажување Општина Карбинци да се 
обрати до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
со Барање за пренамена на земјиштата од категоријата пасишта и шуми, 
во градежно земјиште.

Согласно со горенаведениот Извештај бр.17-35/102 од 7.6.2010 
г., Општина Карбинци поднесе Барање бр. 08-569/1 од 14.6.2010 г. 
до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 
пренамена на земјиштата од категоријата пасишта и шуми, во градежно 
земјиште, со цел реализација на Барањето за недвижна ствар за формирање 
на Геомагнетна опсерваторија. 

По обезбедените мислења од Агенцијата за државни патишта, Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта и Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми, Универзитетот повторно поднесе Барање до 
Владата на РМ бр.0302-1446/1 од 26.11.2010 г. за продолжување на 
постапката за давање на недвижна ствар за формирање на Геомагнетна 
опсерваторија.

Согласно со горенаведеното Барање бр.0302-1446/1 од 26.11.2010 г., 
Генералниот колегиум при Владата на РМ достави Мислење бр.15-20/121 
од 6.12.2010 г. до Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој за 
повторно да го разгледаат Барањето на Универзитетот, имајќи ги предвид 
новите обезбедени документи.

По завршувањето на сите постапки, Владата на РМ донесе Одлука за 
давање на користење на недвижна ствар бр.51-3114/1 од 14.12.2010 година.

По Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип изработи 
Геодетски елаборат за нумерички податоци за КО Вртешка, бр.285/10 од 
10.12.2010 г.

7. Објект: Факултет за медицински науки
Универзитетот поднесе Барање до Министерството за транспорт 

и врски бр. 0302-144/1 од 5.2.2010 година за корекции на Предлог-
планот за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за 
Универзитетскиот клинички центар и максимално почитување на веќе 
усогласеното и предадено Урбанистичко решение, за да може што побргу 
да се добие Одобрение за градба и да се започне со изведба на објектот 
на Факултетот за медицински науки, како и да се распише тендер за 
проектирање на објектот.
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Министерството за транспорт и врски достави Допис бр.16-1302/2 
од 22.2.2010 година со известување дека горенаведеното Барање бр. 0302-
144/1 од 5.2.2010 година е препратено до Агенцијата за планирање на 
просторот, која треба да се произнесе по истото.

Универзитетот поднесе Барање бр. 0505-281/1 од 3.3.2010 година 
до Министерството за финансии за добивање на согласност за земање 
рамковен кредит од банка и притоа средствата од кредитот ќе се искористат 
за изградба на Факултет за медицински науки.

Исто така, Универзитетот поднесе Барање бр. 0302-284/2 од 3.3.2010 
година до Министерот за финансии, г. Зоран Ставрески и Барање бр. 0302-
284/3 од 3.3.2010 година до Министерот за образование и наука, г. Никола 
Тодоров, за одобрување на повеќегодишен Договор за јавна набавка – за 
изградба на нов објект за високо образование, Факултет за медицински 
науки.

Во меѓувреме, Универзитетот поднесе Известување за Факултетот за 
медицински науки бр.0302-500/1 од 20.4.2010 година до Министерството 
за образование и наука со предлог за изнаоѓање на привремено решение, 
односно за користење на објектот на Работната единица за физикална 
медицина и рехабилитација во Штип, бидејќи овој објект се наоѓа во 
незавидна состојба, но со одредени инвестиции од страна на УГД многу 
бргу би се ставил во функција.

Универзитетот достави до Министерството за образование и наука 
Предлог-развојна студија за Факултетот за медицински науки бр.1003-
853/2 од 2.7.2010 година, во рамките на Инвестиционата програма и план 
за изградба на нов објект и кредитно задолжување, која беше потребна за 
да се подготви информација да Владата на РМ за кредитно задолжување 
на Универзитетот.

Универзитетот поднесе Барање до Локалната самоуправа бр.0302-
867/1 од 2.7.2010 година за издавање на Урбанистички план и врз основа 
на ова Барање, Одделението за урбанизам и заштита на животната 
средина издаде Извод од Урбанистички план бр.1001-3539 од 7.7.2010 г. со 
графички приказ на Градежна парцела бр.1к-В2 и Извод од Урбанистички 
план бр.1001-3539/1 од 7.7.2010 г. со графички приказ на Градежна 
парцела бр.1л-В2.

По Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип изработи 
Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.147/10 од 12.7.2010 година.

Универзитетот поднесе Барање бр.0308-957/1 од 10.8.2010 г. до 
Владата на РМ за престанок и за давање на трајно користење на недвижна 
ствар.

Откако Универзитетот постапи по Мислењето од Министерството за 
финансии бр.25-02-28170/2 од 24.8.2010 г. и Мислењето од Секретаријатот 
за законодавство бр. 07-5172/2 од 26.8.2010 г., а во врска со Барањето за 
престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар, Владата на 
РМ донесе Одлука бр.51-4996/1 од 12.10.2010 г. за престанок на користење 
на недвижни ствари на Јавната здравствена установа – Општа болница - 
Штип и оваа Одлука на 19.10.2010 г. беше објавена во „Службен весник 
на РМ“ бр.139/10.
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По Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на недвижности 
– Одделение за катастар на недвижност - Штип издаде Уверение бр.07-
1107/326 од 6.11.2010 г. за историски преглед на извршените запишувања 
за парцели во комплекс Медицински центар КО Штип – дел 4.

Постапувајќи по Барањето на Универзитетот за добивање на 
долгорочен рамковен кредит, Владата на РМ достави Извадок од Нацрт-
записникот од 199-тата седница бр.51-7155/1 од 7.12.2010 г. во кој е 
наведено дека се дава позитивно мислење за Барањето на согласност за 
поведување на постапка за добивање на долгорочен рамковен кредит.

Согласно со позитивното мислење од Владата на РМ за Барањето на 
согласност за поведување на постапка за добивање на долгорочен рамковен 
кредит, Универзитетот достави Писмо бр.0302-1538/1 од 21.12.2010 
г. до НЛБ Тутунска банка и Писмо бр.0302-1538/2 од 21.12.2010 г. до 
АД Стопанска банка за интерес за добивање на Понуда за долгорочен 
рамковен кредит.

Исто така, постапувајќи по Барањето на Универзитетот за давање 
под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на РМ, Владата 
на РМ достави Извадок од Нацрт-записникот од 200-тата седница бр.51-
7265/1 од 14.12.2010 г. во кој е наведено дека се дава согласност за давање 
под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на РМ, на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, како и Согласност на предлогот за 
пристапување кон склучување Договор за долгорочен закуп на градежно 
земјиште, сопственост на РМ бр.51-7265/1 од 14.12.2010 г.

8. Објект за високо образование – Студентски дом (Диспанзер за 
нервни болести)
По Барање на Универзитетот, Одделението за урбанизам и заштита 

на животната средина при Општина Штип, издаде Извод од Урбанистички 
план на г. Штип бр.1001-2211/1 од 28.4.2010 г. со графички приказ на 
Парцела бр.4

Универзитетот поднесе Пријава бр.0302-576/2 од 10.5.2010 г. до 
Агенцијата за катастар на недвижности, за запишување на правата не 
недвижностите, кои во систематското запишување останале незапишани.

По Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на недвижности 
– Одделение за катастар на недвижности - Штип издаде Имотен лист 
бр.83039, со дел.бр.05-1105/3202 од 10.6.2010 г. во кој е наведено дека 
корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

По Барање на Универзитетот, Владата на РМ донесе Одлука бр.51-
3492/1 од 13.6.2010 г. и Одлука бр.51-3493/1 од 13.6.2010 г. за престанок и 
за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип и овие Одлуки беа објавени на 17.6.2010 г. во „Службен 
весник на РМ“ бр.81/10 и стапија на сила наредниот ден од објавувањето.

По Барање на Универзитетот, Одделението за урбанизам и заштита 
на животната средина при Општина Штип, издаде Извод од Урбанистички 
план на г. Штип бр.1001-5395/1 од 13.10.2010 г. со графички приказ на 
Градежна парцела бр.4, Извод од Урбанистички план на г. Штип бр.1001-
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5396/1 од 13.10.2010 г. со графички приказ на Градежна парцела бр.3 и 
Извод од Урбанистички план на г. Штип бр.1001-5397/1 од 13.10.2010 г. 
со графички приказ на Градежна парцела бр.2.

Потоа, Универзитетот изработи Предлог-планска програма бр.0302-
1217/6 од 13.10.2010 г. за изработка на Државна урбанистичка планска 
документација со која ќе се врши уредување и користење на просторот во 
рамките на формираните градежни парцели бр.2, бр.3 и бр.4.

Постапувајќи по Пријавата бр.0302-576/2 од 10.5.2010 г. за запишување 
на правата не недвижностите, кои во систематското запишување останале 
незапишани, Агенцијата за катастар на недвижности, Одделение за 
катастар на недвижности - Штип издаде нов Имотен лист бр.83039, со 
дел.бр.05-1105/сл. од 26.10.2010 г. во кој е наведено дека корисник на 
целокупниот недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

По Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип изработи 
Геодетски елаборат за нумерички податоци (за средношколскиот и 
студентскиот дом) бр.16/10 од 28.1.2010 г., Геодетски елаборат за 
ажурирана геодетска подлога бр.59/10-3, бр.59/10-4 и бр.59/10-5 сите 
од 12.4.2010 г., потоа Геодетски елаборат за запишување на права на 
недвижности кои во систематското запишување останале незапишани 
бр.92/10 од 29.4.2010 г. и Геодетски елаборат за нумерички податоци (за 
објект за високо образование) бр.98/10 од 3.5.2010 г.

9. Објект: РЕ за физикална медицина и рехабилитација
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 

донесе Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за 
закуп на простор со ЈЗО Клиничка болница – Штип, Работната единица 
за физикална медицина и рехабилитација бр. 0701-1293/20 од 22.10.2010 
година.

По Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип изработи 
Геодетски елаборат за промени во одржување бр.174/10 од 22.9.2010 
година.

10. Објект на железничка станица (Кампус 4)
Согласно со Јавниот повик за закуп на недвижен имот (деловен 

објект) за потребите на Универзитетот, Универзитетскиот сенат донесе 
Одлука бр.0701-1293/2 од 22.10.2010 година, за усвојување на понудата од 
понудувачот „Нико 2002“ ДООЕЛ – Штип.

Врз основа на Одлуката бр.0701-1293/2 од 22.10.2010 година, 
донесена од Универзитетскиот сенат, ТД „Нико 2002“ ДООЕЛ – Штип и 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Договор за закуп бр.0307-
1308/1 од 28.10.2010 г.

11. Паркинг „Селена“
Согласно со Барањето на Универзитетот за давање на користење 

на недвижна ствар со намена паркинг, беа доставени: Мислење од 
Министерството за финансии бр.25-02-4878/2 од 16.2.2010 г., Мислење 
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од Министерството за образование и наука (Сектор за нормативно-
правни работи) бр.19-1116/3 од 2.3.2010 г., Мислење од Министерството 
за транспорт и врски бр.02-2257/10 од 15.2.2010 г. и Мислење од 
Секретаријатот за законодавство бр.07-1115/2 од 22.2.2010 г.

По разгледувањето на сите горенаведени мислења, Владата на РМ 
донесе Одлука за давање на користење недвижна ствар бр.19-6631/1-09 од 
16.3.2010 г. и истата на 22.3.2010 г. беше објавена во „Службен весник на 
РМ“ бр.13/10.

Согласно со Одлуката на Владата бр.19-6631/1-09 од 16.3.2010 г. 
беше изготвен Записник бр.0302-421/1 од 26.3.2010 г. за примопредавање 
на недвижна ствар – земјиште лоцирано во КО Штип 1.

По Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на недвижности, 
Одделение за катастар на недвижности - Штип издаде Имотен лист 
бр.89839, со дел.бр.05-1105/5791 од 4.10.2010 г. во кој е наведено дека 
корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

12. Објект: Административна зграда – нов Ректорат (ПУ во Ново 
Село)
По Барање на Универзитетот, ТП „Геопремери“ – Штип изработи 

Геодетски елаборат за ажурирана Геодетска подлога бр.82/10 од 5.5.2010 
година.

Исто така, по Барање на Универзитетот беше изработен Анекс 
на основниот со изведбен Проект бр.0301-69/10 од 22.9.2010 година, за 
објектот: реконструкција на Основното училиште во Ново Село – Штип, 
изработен од ДУПП „Слемепроект“ ДОО – Штип.

Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата 
и музеј – Штип, достави Извештај бр.0701/428 од 29.9.2010 година, во кој 
е оценето дека Основниот со изведбен проект бр.0301-14/09 од 9.6.2009 
година, за реконструкција на Основното училиште во Ново Село – Штип 
ги задоволува потребите за соодветно димензиониран обем на работи 
за реконструкција и адаптација на ваков вид објекти, со почитување на 
поранешниот изглед на објектот и е донесен Заклучок дека се прифаќа 
Основниот проект за реконструкција, како и измената на изгледот на 
фасадите кои се дадени во Анексот бр.0301-69/10 од 22.9.2010.

Согласно со Барањето на Универзитетот бр.0302-1185/1 од 29.9.2010 
година за издавање на одобрение за конзервација, Управата за заштита 
на културното наследство при Министерството за култура достави 
Конзерваторско одобрение бр.08-333 од 8.10.2010 година за конзервација, 
адаптација и доградба на конгресната сала на Основното училиште во 
Ново Село – Штип.

13. Недвижен имот во Наставен центар – Струмица
По Барање на Универзитетот, Државниот завод за геодетски работи, 

Одделение за премер и катастар – Струмица, издаде Имотен лист бр.9439 
со дел.бр.1213-01/2023 од 2.2.2009 г. во кој е наведено дека корисник на 
целокупниот недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
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По Барање на ЈКПД „Комуналец“ – Струмица, Универзитетот 
достави Одговор бр.0302-812/2 од 23.6.2010 година со точни податоци 
за површините во КО Струмица, кои се под владение на Универзитетот, 
како и бројот на катастарските парцели, каде се наоѓаат објектите на 
Универзитетот.

Универзитетот поднесе Барање бр.0302-1169/1 од 24.9.2010 за 
склучување на Договор за непосредна спогодба со Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и согласно со ова Барање 
Министерството достави Известување бр.22-11085/2 од 10.12.2010 
година во кое е наведено кои документи се потребни за да се комплетира 
Барањето, за да може да се започне постапка за склучување на Договор за 
закуп со непосредна спогодба.

14. Објект: Технолошко-технички факултет во Општина Пробиштип
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и „Весна Сап“ ДОО – Скопје 

склучија Анекс бр.1,  заверен со архивски бр.0307-1245/2 од 17.12.2009 
г. и Анекс бр.2, заверен со архивски бр.0307-1245/23 од 17.12.2009 г. И 
двата Анекса се однесуваат на Договорот за користење на недвижност 
бр.0307-1245/1 од 15.8.2008 година.

15. Објект: Факултет за туризам и бизнис логистика во Општина 
Гевгелија
Согласно со Барањето на Универзитетот за давање на користење 

на недвижна ствар, Советот на Општина Гевгелија донесе Одлука бр.07-
993/1 од 12.3.2010 година за давање под долгорочен закуп на објектот – 
нов Пионерски дом на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ – Гевгелија.

Универзитетот достави Известување бр.0308-441/2 од 7.4.2010 
година до Советот на Општина Гевгелија дека не ја прифаќа горенаведената 
Одлука бр.07-993/1 од 12.3.2010 година, бидејќи не станува збор за 
долготраен закуп на дел од објектот, туку за трајно користење на целата 
недвижната стар и поради овие причини, Универзитетот ќе биде приморан 
во наредната учебна 2010/2011 година Факултет за туризам и бизнис 
логистика да го дислоцира од Општина Гевгелија или истиот да го стави 
во мирување.

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
на 34-тата седница донесе Одлука бр.0701-621/11 од 13.5.2010 година со 
која се одлучи наставата на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
во учебната 2010/2011 година наместо во Општина Гевгелија да се одвива 
во Општина Кавадарци сè до создавање на просторни услови во Општина 
Гевгелија.

По реакцијата на ваквата одлука од страна на градоначалникот на 
Општина Гевгелија и по дополнителните разговори, Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип и Општина Гевгелија склучија Договор бр.0307-1487/1 од 
13.12.2010 година за регулирање на меѓусебните права и обврски.
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16. Објект: Машински факултет во Општина Виница
Советот на Општина Виница донесе Одлука бр.07-963 од 19.6.2009 

година за покренување на постапка за изготвување на Парцијални измени 
и дополнувања на Генералниот урбанистички план (ГУП) – Виница.

Врз основа на Одлуката бр.07-963 од 19.6.2009 година, Секторот за 
комунални работи, урбанизам и ЗЖС достави Барање за согласност за 
изработка на Парцијални измени и дополнувања на ГУП – Виница бр.09-
374 од 25.6.2009 година до Министерството за транспорт и врски – Сектор 
за уредување на просторот.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр.0302-
489/1 од 15.04.2010 година до Министерството за образование и наука, 
во кое е опишана состојбата на Машинскиот факултет во Виница и 
е предложено во учебната 2010/11 година Машинскиот факултет да 
биде привремено префрлен во Кампусот во Кочани, сè до моментот на 
изнаоѓање соодветно просторно решение кое ќе може да послужи за 
високообразовна дејност во Виница.

Советот на Општина Виница донесе Одлука бр.07-563 од 31.5.2010 
година за покренување на постапка за изготвување на ДУПД (Државна 
урбанистичка планска документација) на КП бр.8451 – Гимназија „Ванчо 
Прке“ во КО Виница.

V. ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
1. „Аутомакедонија“ АД – Скопје

Друштвото за внатрешен и надворешен промет „Аутомакедонија“ 
АД – Скопје достави Предлог за соработка со Универзитетот бр.03-4870 
од 19.11.2009 година за изведување на практичниот дел од наставата на 
Машинскиот факултет од областа на автомобилизмот.

Универзитетскиот сенат на 26-тата седница донесе Одлука бр.0701-
1615/6 од 24.11.2009 година за започнување на преговори за соработка со 
„Аутомакедонија“ АД – Скопје.

Подоцна, Универзитетскиот сенат на 34-тата седница донесе Одлука 
бр.0701-621/2 од 13.5.2010 година за пристапување на „Аутомакедонија“ 
АД – Скопје како придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

Согласно со Одлуката од Универзитетскиот сенат бр. 0701-621/2 од 
13.5.2010 година, „Аутомакедонија“ АД – Скопје и Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип склучија Договор за придружно членство бр. 0307-704/1 
од 28.5.2010 година, во кој се регулирани меѓусебните права и обврски на 
Универзитетот и Аутомакедонија, кои ќе произлезат од стапувањето на 
Аутомакедонија како придружна членка на Универзитетот.

2. Национална установа Завод за заштита на спомениците на 
културата и музеј – Штип 
Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата 

и музеј – Штип до Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Барање 
за придружно членство бр.0302/596 од 23.12.2009 година.
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Универзитетскиот сенат на 28-тата седница донесе Одлука бр.0701-
110/3 од 29.1.2010 година за пристапување на Заводот за заштита на 
спомениците на културата и музеј – Штип како придружна членка на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Согласно со Одлуката од Универзитетскиот сенат бр.0701-110/3 
од 29.1.2010 година, Заводот за заштита на спомениците на културата и 
музеј – Штип и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Договор 
за придружно членство бр. 0307-518/1 од 26.4.2010 година, во кој се 
регулирани меѓусебните права и обврски на Универзитетот и Музејот, 
кои ќе произлезат од стапувањето на Музејот како придружна членка на 
Универзитетот.

Во моментот, Универзитетот има вкупно шест придружни членки: 
„Аутомакедонија“ АД - Скопје, Национална установа Завод за заштита 
на спомениците на културата и музеј – Штип, Специјална болница за 
кардиохирургија „Филип II“, „Агроунија“, НУБ „Гоце Делчев“ – Штип и 
Воена академија. 

VI. ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Во почетокот на 2010 година бројот на студенти по факултет во 

рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ е следен:

Универзитет – „Гоце Делчев“ - Штип Број на студенти

Правен факултет - Кочани 876

Економски факултет - Штип 1.283

Педагошки факултет - Штип 1.437

Земјоделски факултет - Штип 618

Факултет за музичка уметност - 
Штип 177

Факултет за информатика - Штип 903

Факултет за природни и технички 
науки - Штип 857

Филолошки факултет - Штип 476

Факултет за медицински науки - 
Штип 389
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Висока здравствена школа - Штип 577

Факултет за туризам, бизнис и 
логистика - Гевгелија 647

Електротехнички факултет -  
Радовиш 132

Машински факултет - Виница 91

Технолошко-технички факултет - 
Пробиштип 111

ВКУПНО: 8.574

Заради поефикасно и поодговорно работење, референтите од 
Студентска служба се определени како одговорни по факултет по 
следниов распоред:

 – Двајца  референти од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени 
како одговорни лица за Педагошки факултет.

 – Двајца референти од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени 
како одговорни лица за Економски факултет.

 – Двајца референти од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација 
на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се 
определуваат како одговорни лица за Факултет за медицински науки.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Факултет за музичка уметност.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Факултет за информатика. 

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Факултет за природни и технички науки.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Технолошко-технички факултет.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
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со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Машински факултет.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Електротехнички факултет.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Филолошки факултет.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Земјоделски факултет.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определува 
како одговорно лице за Факултет за туризам и бизнис логистика.

 – Еден референт од Службата за студентски прашања, во согласност 
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација 
на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се 
определуваат како одговорно  лице за Правен факултет.

Со цел поефикасно работење и опслужување на студентите, се 
отворија шалтери на Студентската служба во:

 – Струмица – еден одговорен за Факултет за информатика и 
Земјоделски факултет, како и еден одговорен за Економски и 
Педагошки факултет.

 – Кавадарци – еден одговорен за Земјоделски факултет и Факултет за 
природни и технички науки.

 – Штип – еден одговорен за Правен факултет и Факултет за туризам и 
бизнис логистика.

Во текот на годината се одржаа три редовни сесии и две казнени 
(продолжена февруарска и продолжена септемвриска), додека на 
Педагошкиот факултет и на Факултетот за природни и технички науки 
се одржаа уште по три додатни сесии за апсолвенти и студенти по стари 
програми.

Уписите за учебната 2010/2011 година се одржаа по следниов 
редослед:

1. Прв уписен рок  - 17.8. до 1.9.
2. Втор уписен рок - 3.9. до 16.9.
3. Трет уписен рок - 6.10. до 21.10.
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По завршувањето на уписите, бројот на примени студенти во прва 
година е следен:

Редовни студенти во државна квота: 2.430
Вонредни студенти со кофинансирање: 248
Вонредни студенти: 762
Вкупно: 3.440

ре
де
н 
бр
ој

Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

прва година втора година

др
ж
ав
на

 к
во
та

ко
фи

на
си
ра
њ
е

по
вт
ор
ув
ач
и

др
ж
ав
на

 к
во
та

ко
фи

на
си
ра
њ
е

по
вт
ор
ув
ач
и

1 Економски факултет - Штип 307 37 21 339 39 25
2 Правен факултет - Кочани 153 17 10 231 73 6
3 Земјоделски факултет - Штип 199 2 242 9 4
4 Факултет за музичка уметност - Штип 70 1 60 1 1
5 Факултет за информатика - Штип 165 21 280 3 29
6 Педагошки факултет - Штип 46 17 1 114 26

7 Факултет за природни технички науки - 
Штип 326 11 272 2 22

8 Висока здраствена школа - Штип
9 Филолошки факултет - Штип 254 3 5 241 13 4
10 Факултет за медицински науки - Штип 334 140 10 316 95 5

11 Факултет за туризам и бизнис логистика - 
Гевгелија 457 34 3 311 27 1

12 Електротехнички факултет - Радовиш 34 9 45 3
13 Машински факултет - Виница 57 2 90

15 Технолошко-технички факултет - 
Пробиштип 28 1 33 2

Вкупно 2430 248 97 2574 293 97
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ре
де
н 
бр
ој

Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

трета година четврта 
година

др
ж
ав
на

 к
во
та

ко
фи

на
си
ра
њ
е

по
вт
ор
ув
ач
и

др
ж
ав
на

 к
во
та

ко
фи

на
си
ра
њ
е

по
вт
ор
ув
ач
и

1 Економски факултет - Штип 326 68 4 207 25
2 Правен факултет - Кочани 250 7 4 242 1
3 Земјоделски факултет - Штип 171 4 76
4 Факултет за музичка уметност - Штип 58 1 3 54 1
5 Факултет за информатика - Штип 306 6 208
6 Педагошки факултет - Штип 88 3 115 49

7 Факултет за природни технички науки - 
Штип 112 9 90

8 Висока здраствена школа - Штип
9 Филолошки факултет - Штип 157 18
10 Факултет за медицински науки - Штип 174 37 73 6

11 Факултет за туризам и бизнис логистика - 
Гевгелија 79 11

12 Електротехнички факултет - Радовиш 4
13 Машински факултет - Виница 23

15 Технолошко-технички факултет - 
Пробиштип 2

Вкупно 1750 155 20 1065 82 0
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ре
де
н 
бр
ој

Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип

ап
со
лв
ен
ти

вкупно

вк
уп
но

 за
пи
ш
ан
и 

во
нр
ед
ни

 с
ту
де
нт
и

вк
уп
но

др
ж
ав
на

 к
во
та

ко
фи

на
си
ра
њ
е

по
вт
ор
ув
ач
и

1 Економски факултет - Штип 1179 169 50 372 1770
2 Правен факултет - Кочани 20 876 98 20 155 1169
3 Земјоделски факултет - Штип 688 13 6 181 888
4 Факултет за музичка уметност - Штип 242 3 5 250
5 Факултет за информатика - Штип 20 959 9 50 59 1097
6 Педагошки факултет - Штип 363 95 1 184 643

7 Факултет за природни технички науки - 
Штип 800 2 42 195 1039

8 Висока здраствена школа - Штип 31 0 0 0 31
9 Филолошки факултет - Штип 652 34 9 140 835
10 Факултет за медицински науки - Штип 897 278 15 424 1614

11 Факултет за туризам и бизнис логистика 
- Гевгелија 847 72 4 366 1289

12 Електротехнички факултет - Радовиш 83 3 9 20 115
13 Машински факултет - Виница 170 0 2 17 189

15 Технолошко-технички факултет - 
Пробиштип 63 2 1 17 83

Вкупно 71 7819 778 214 2130 11012

Во истиот период се примени документи на 71 кандидат – странски 
државјани или наши државјани со завршено средно образование во 
странство.

Конечниот број на запишани студенти на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип во декември 2010 г. е 3.511.

Бројот на дипломирани студенти за 2010 година е: 
Педагошки факултет - 176 
Факултет за природни и технички науки – 65
Земјоделски факултет – 7
Факултет за информатика  - 1
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Факултет за медицински науки – 95
Економски факултет – 1
Вкупно: 345

Во текот на целата година од страна на референтите се вршеше 
внесување и префрлување на податоци во е-индексот. Преку овој новитет 
студентите се опслужуваат со разни документи (уверенија, потврди и сл.).
  
VII. ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Одделот за настава за втор и трет циклус – докторски студии при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип функционира како оддел за 
административна поддршка на вториот и третиот циклус - докторски 
студии за сите единици на Универзитетот кои имаат започнато со 
реализирање на студиски програми од втор циклус студии и постапки за 
одбрана на докторски дисертации. 

Својата основна функција ја вршеше во време на многубројни 
активности реализирани во учебната 2009/2010 година, односно во 
календарската 2010 година, како и започнувањето на учебната 2010/2011 
година, поврзани со вториот циклус студии и докторските трудови, кои се 
однесуваат на процесуирање на:
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 

и обврските на студентите на втор циклус студии;
2. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 

и обврските  на студентите – докторанди; 
3. Постапките за одбрана на специјалистички и магистерски трудови, 
4. Постапка за одбрана на докторски труд;
5. Промоција на магистрирани студенти;
6. Промоција на докторирани студенти;
7. Постапки за исплаќање на ангажираните наставници во вториот 

циклус студии во учебната 2009/2010 година; 
8. Постапки за исплаќање на менторите, членовите на комисиите за 

спроведените одбрани на магистерски трудови во учебната 2009/2010 
година; 

9. Реализирање на конкурси за запишување на студенти на втор циклус 
студии за учебната 2009/2010 и 2010/2011 година;

10. Процесуирање на  постапки за добивање на решенија за акредитација 
за нови студиски програми на единиците на кои веќе функционира 
вториот циклус студии, како и на единиците кои сега ги исполнуваат 
законските услови за започнување со реализирање на втор циклус 
студии; 

11. Поднесување на барања за добивање на решенија за акредитација за 
трет циклус – докторски студии групирани во кампуси; 

12. Спроведување на постапките за избор на соработници и наставници 
на единиците на Универзитетот;

13. Изработка на предлог-акти за потребите на Одделот и за потребите 
на  Универзитетот, како и други тековни активности.
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Фунцијата на Одделот за втор и трет циклус-докторски студии се  
презентира со аналитичка оценка за сите видови активности поткрепени 
со статистички прегледи и показатели и секако со заклучни согледувања. 

Во функција на подобрување на административната поддршка на 
Одделот за настава за втор и трет циклус - докторски студии направени 
се измени на Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање  на втор циклус студии на Универзитеот „Гоце 
Делчев“ во Штип, Правилникот за  условите, критериумите и правилата 
за запишување и студирање на трет циклус - доктoрски студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Правилникот за распределба на 
средства остварени од втoр и трет циклус студии.

1. Молби,  пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските  на студентите на втор циклус студии
Во составот на Одделот за втор и трет циклус студии функционира 

Студентската служба за втор и трет циклус - докторски студии во која 
работните обврски ги извршуваат: раководител, кој воедно е раководител 
и на Службата за студенти на прв циклус студии, двајца референти за 
студентски прашања и еден волонтер. 

Службата за студенти ги опслужува сите единици на Универзитетот 
кои во моментов реализираат втор циклус студии: Земјоделски факултет, 
Факултет за информатика, Правен факултет, Економски факултет, 
Факултет за медицински науки – специјалистички стручни студиски 
програми, Педагошки факултет (овие единици во учебната 2010/2011 г. 
имаат втора генерација на студенти на втор циклус студии), Факултет за 
природни и технички науки (оваа единица во учебната 2010/2011 година 
има трета генерација на студенти на втор циклус студии од основањето на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип), Факултет за музичка уметност 
и Факултет за туризам и бизнис логистика (во учебната 2010/2011 година 
за првпат започнаа со реализирање на студиска програма на втор циклус 
студии). 

Преглед на број на студенти по единици на Универзитетот и студиски 
програми:

Р.б.
Единица на 

Универзитетот
Студиска 
програма

Број на 
студенти
2009/2010

Број на студенти 
2010/2011

редовни    вонредни

1
Земјоделски 
факултет

Катедра за 
заштита на 
растенијата

Фитопатологија 6 4
Фитосанитарна 
администрација

2

Ентомологија 1
Хербологија 1
Вкупно 10 4
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Катедра за 
растително 
производство

Житни и 
мешункасти 
култури

6 1

Градинарски 
култури

2

Индустриски, 
лековити и 
ароматично-

зачински култури

1

Органско 
растително 
производство

1 1

Вкупно 10 2
Број на 
студенти

Катедра за 
преработка и 
контрола на 
земјоделски 
производи

Преработка 
и контрола 
на анимални 
производи

13 4 1

13 4 1

Катедра за 
биотехнологија, 
генетика и 
селекција

Број на 
студенти

Генетика и 
селекција

5

Семепроизводство 1
6
39 8 3

2
Економски 
факултет

Насока
Бр. на 

студенти
редовни вонредни

МБА менаџмент 
4+1

120
37 28

МБА менаџмент 
3+2

14
4 6

Здравствен 
менаџмент

13
5 1

Економија на ЕУ 27
12 5

Вкупно: 174
58 40

3
Правен 
факултет

Насока
Бр.на 

студенти
редовни вонредни

Правосудна 56
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Правосудна 4+1 18 14
Правосудна 3+2 8 5

Јавна 
администрација

31

Јавна 
администрација 

4+1
9 19

Јавна 
администрација 

3+2
4 1

Применета 
политика и 
дипломатија

27

Применета 
политика и 

дипломатија 4+1
5 12

Применета 
политика и 

дипломатија 3+2
1

45 52
Вкупно 114 97

4

Факултет за 
медицински 
науки –
студиска 
програма 
на Високата 
здравствена 
школа

Студиска 
програма

Бр.на 
студенти

Бр. на 
студенти

Дипломирана 
стручна 
медицинска 
сестра  
специјализирана 
за

Интензивна нега 3 4
гинекологија и 
акушерство

1 3

инструментарка 2 4
анестетичар 3
семејна и 

патронажна сестра
1 1

ментално здравје 1
превенција на 
инфективни и 
неинфективни 
заболувања

2



Годишен извештај

67

Дипломиран 
стручен 
лаборант по 
медицинска 
лабораториска 
дијагностика
специјализиран 
за

трансфузионист 2
хемиско-
биохемиска 
лабораторија

9 13

санитарно-хемиска 
лабораторија

1 1

микробиолошка 
лабораторија

1

Дипломиран 
стручен 
физиотерапевт
специјализиран 
за

кинезитерапија 2 13
рехабилитација на 
деца и корекција 

на телесни 
деформитети

1

рефлексотерапија 
и акупресура

2

Вкупно: 25 33

5
Факултет за 
природни и 
технички науки

Површинска 
експлоатација

9

Подземна 
експлоатација

2

Инженерство на 
животна средина

22

Петрологија, 
минералогија и 

геохемија
5

Катедра за 
нааоѓалишта 
на минерални 
суровини

5

Графика и дизајн 4
Геологија и 
геофизика

1

Индустриска 
логистика

6

Хидрогеологија 5
Минерална 
технологија

1

Геомеханика 1
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6
Педагошки 
факултет

Менаџмент во 
образованието 
и образовна 
политика

35

Училишна 
педагогија

13

Социјална 
педагогија

21

Дидактика 20
Предучилишно 
воспшитание

4

Предучилишно 
воспитание - 

специјалистички
1

Методика на 
наставата по 
религиско 
образование

82

7
Факултет за 
информатика

Насока
Бр. на 

студенти
Теориска 

информатика
3

Теориска 
информатика 3+2

2

Информациони 
системи и 
технологии

15

Информациони 
системи и 

технологии 4+1
3

Информациони 
системи и 

технологии 3+2
2 5

Софтверско 
инженерство

13

Софтверско 
инженерство 3+2

1 3

Роботика 4+1 1 1
Математика 4+1 2

Вкупно: 31
11 9
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8

Факултет 
за туризам 
и бизнис 
логистика

Меѓународен 
туризам

3 9

9
Факултет 
за музичка 
уметност

Џез студии 6
Етнокореологија 3

Теорија и 
педагогија

1

10

Одделот за настава за втор и трет циклус студии во календарската 
2010 година има процесуирано повеќе од 300 различни барања и молби од 
студенти на втор циклус студии.

2. Молби,  пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските  на студентите на трет циклус студии - 
докторанди
Одделот за настава за втор и трет циклус студии во календарската 

2010 година има процесуирано 35  различни барања и молби од студенти 
- докторанди.

3. Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови 
Една од функциите на Одделотот за втор и трет циклус студии е и 

процесуирањето на јавните одбрани на специјалистичките/ магистерските 
трудови на студентите на единиците кои имаат втор циклус студии. 
Одделот во текот на 2010 година процесуира  постапки за одбрана на 
специјалистички и магистерски трудови по единиците на Универзитетот 
како што следува:

Р.б.
Единица на 
Универзитетот

Магистрирани Специјализирани Вкупно

1
З е м ј о д е л с к и 
факултет

2 2

2
Факултет за 
природни и 
технички науки

6

6
Педагошки 
факултет

2 28
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4. Постапка за одбрана на докторски труд
Во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип е и Факултетот 

за природни и технички науки, каде и претходно се изведуваа магистерски 
студии и одбрани на докторати, а кандидатите кои беа запишани, но сè уште 
немаа магистрирано или докторирано, своите студии ги продоложија на 
Факултетот за природни и технички науки во рамките на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. 

Одделот за втор и трет циклус – докторски студии ја презеде 
евиденцијата за сите магистранти и докторанди, запишани претходно на 
Факултетот за природни и технички науки.

Во текот на 2010 година, Одделот за втор и трет циклус – докторски  
студии за првпат од започнувањето на своето функционирање  ја  
процесуира првата постапка за јавна одбрана на докторска дисертација 
на Факултетот за природни и технички науки на кандидатот м-р Горан 
Тасев. Кандидатот јавно ја бранеше својата докторска дисертација пред 
Комисијата во состав: проф. д-р Блажо Боев – претседател, проф. д-р 
Тодор Серафимовски – член и ментор, проф. д-р Ѓоше Петров - член, 
проф. д-р Тена Иванова-Шијакова – член, проф. д-р Виолета Стефанова 
– член. Комисијата донесе одлука, канидатот Горан Тасев успешно ја 
одбрани докторската дисертација и се стекна со научен назив доктор на 
технички науки. 

5. Организирање на промоција на магистрираните студенти
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот, 

Одделот за настава за втор и трет циклус студии организираше и 
процесуираше постапка за промоција на магистрираните студенти од 
Факултетот за природни и технички науки: Хаџи-Николова Атанас 
Марија од Штип, Крстев Борис Александар од Штип, Дрогрешка Делимир 
Катерина од Скопје, Најдовска Младен Јасмина од Скопје, Донева Илија 
Благица од Штип, Димов Благој Ѓорѓи од Штип, Стојанче Мијалковски од 
Штип, Добрила Рогожарева од Штип.

6. Организирање на промоција на докторираните студенти
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот, Одделот 

за настава за втор и трет циклус студии организираше и процесуираше 
постапка за промоција на доктори на науки од Факултетот за природни и 
технички науки, кои докторирале по основањето на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип и тоа на докторите на науки: д-р Дејан Мираковски и д-р 
Виолета Стојанова - доктори на технички науки.

7. Процесуирање на постапките за исплаќање на ангажираните 
наставници во вториот циклус студии во учебната 2009/2010 
година
Една од обврските на Одделот за настава за втор и трет циклус 

студии е и процесуирањето на документацијата потребна за исплаќање 
на ангажираните наставници на втор и трет циклус студии на сите 
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единици на Универзитетот. Единиците на Универзитетот кои  имаат втор 
циклус студии се должни до Одделот за настава за втор и трет циклус 
- докторски студии да достават барања за исплаќање на  ангажираните 
наставници по завршувањето на секој семестар, за секој наставен предмет 
и со поименичен список на сите студенти кои го слушале тој предмет. 
По извршената проверка во извршените уплати од страна на студентите, 
комплетната документација се доставува до Службата за сметководство 
на понатамошна обработка заради исплата. Во тековната 2010 година 
се процесуирани сите барања за исплаќање на наставниците за прв и 
втор семесар за учебната 2009/2010 година доставени од единиците кои 
изведуваат втор циклус студии.

8. Постапки за исплаќање на менторите, членовите на комсиите 
за спроведените одбрани на магистерски трудови во учебната 
2009/2010 година 
Друга  обврска  на Одделот за настава за втор и трет циклус студии 

е и процесуирањето на документацијата потребна за исплаќање на 
ангажираните наставници на втор и трет циклус студии на сите единици 
на Универзитетот како ментори или членови на комисиите за оценка 
и одбрана на магистерски/специјалистички трудови. Единиците на 
Универзитетот каде имало одбрани на магистерски или специјалистички 
трудови се должни до Одделот за настава за втор и трет циклус - 
докторски студии да достават барања за исплаќање на  членовите на 
комисиите по завршувањето на одбраната на магистерскиот труд. По 
извршената  проверка во извршените уплати од страна на студентите, 
комплетната документација се доставува до Службата за сметководство 
на понатамошна обработка заради исплата. Во тековната 2010 година се 
процесуирани сите  доставени барања за исплаќање на наставниците кои 
членувале во овие комисии во календарската 2010 година.

9. Реализирање на конкурси за запишување на студенти на втор 
циклус студии за учебната 2009/2010 и 2010/2011 година
Во текот на оваа година на Универзитетот беа објавени и реализирани  

конкурси за запишување на студенти на втор циклус студии.

9.1. Конкурс за запишување на студенти на втор циклус 
специјалистички студии на студиската програма Методика на 
наставата по религиско образование на Педагошки факултет, објавен 
на  4.3.2010 година

Ректорската управа на 37. седница, одржана на 26.2.2010 година, 
донесе Одлука  за распишување на Конкурс за запишување на студенти на 
втор циклус академски специјалистички студии по методика на наставата 
по религиско образование на  Педагошки факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2009/2010 година и формирање на 
Универзитетска конкурсна комисија во состав: проф. д-р Блажо Боев, 
проректор за наука - претседател; Димитар Љуботенски - член; Светлана 
Попова - член.
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За реализирање на овој Конкурс, Педагошкиот факултет формира 
Комисија во состав: доц. д-р Снежана Јованова-Митковска – претседател; 
проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева – член; проф. м-р Никола Смилков – 
член.

Со овој Конкурс започна  спроведувањето на новата студиска програма 
од втор циклус студии – специјалистички студии кои оспособуваат кадар 
за настава во основните училишта – професори по методика на наставата 
по религиско образование. 

По  овој Конкурс беа запишани вкупно 48  студенти. 
Единица на 

Универзитетот
Студиска програма Студенти

Педагошки факултет
Методика на наставата 

по религиско 
образование

48

9.2. Конкурс за запишување на студенти на втор циклус специјалис-
тички студии на студиската програма Методика на наставата по 
религиско образование на Педагошки факултет од 16.6.2010 година

Овој Конкурс, исто така, беше за запишување на студенти на втор 
циклус академски специјалистички студии по методика на наставата по 
религиско образование на  Педагошки факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип, во учебната 2009/2010 година.

На овој Конкурс беа примени вкупно 3 студенти.
Единица на 

Универзитетот
Студиска програма Студенти

Педагошки факултет
Методика на наставата 

по религиско 
образование

3

9.3.     Конкурс за запишување на студенти на втор циклус универзитетски 
академски и специјалистички и специјалистички стручни студии на 
студиските програми на единиците на Универзитетот, објавен во  
јули 2010 година

Наставно-научните совети на единиците донесоа одлуки за бројот на 
студенти кои ќе се запишуват во  учебната 2010/2011 г. на втор циклус 
студии. 

Врз основа на одлуките на единиците, Ректорската управа донесе 
Одлука бр. 0901-793/12 од 18.6.2010 година за распишување на Конкурс 
за запишување на студенти на втор циклус студии на универзитетски 
академски, специјалистички и стручни студии во учебната 2010/2011 
година. Конкурсот е објавен на веб-страницата и во дневен весник на 26 
јуни 2010 година.

Владата на РМ со Одлука за давање на согласност на конкурсите за 
запишување на студии од втор циклус на јавните високообразвни  установи 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
во Битола, Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце 
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Делчев“ во Штип во академската 2010/2011 студии бр. 51-4000/1 од 27 јули 
2010 година објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 94/2010 даде согласност на 
конкурсите за втор циклус студии.

За спроведување на овој Конкурс, наставно-научните совети на 
единиците формираа комисии во состав:
1. Земјоделски факултет со Одлука бр. 1802-170/25 од 7.10.2010 год. 

формира Комисија во состав: проф. д-р Верица Илиева, проф. д-р 
Љупчо Михајлов, доц. д-р Ацо Кузелов.

2. Факултет за музичка уметност формира Комисија со Одлука бр. 
1909-97/18 од 24.9.2010 г. во состав: доц. д-р Илчо Јованов, доц. д-р 
Стефанија Лешкова-Зеленковска, доц. м-р Валентина Велковска-
Трајанова, доц. м-р Гоце Гавриловски, доц. м-р Владимир Јаневски 
- Оддел за музичка теорија и педагогија и Етнокореологија и проф. 
Илија Пејовски, доц. Антонијо Китановски, доц. Александар 
Секуловски и доц. Ѓорѓи Мицанов – Оддел за џез студии.

3. Економски факултет со Одлука бр. 1702-138/18 од 23.9.2010 год. 
формира Комисија во состав: проф. д-р Трајко Мицески, проф. д-р 
Ристо Фотов и доц. д-р Круме Николоски.

4. Факултет за туризам и бизнис логистика со Одлука бр. 2602-97/10 
од 5.10.2010 год. формира комисија во состав: доц. д-р Нако Ташков, 
доц. д-р Никола Димитров и доц. д-р  Златко Јаковлев.

5. Педагошки факултет со Одлука бр. 2102-70/7 од 4.10.2010 год. 
формира Комисија во состав: доц. д-р Снежана Јованова-Митковска 
– претседател, проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева – член и проф. м-р 
Никола Смилков – член.

6. Правен факултет со Одлука бр. 1602-91/18 од 5.10.2010 год. формира 
Комисија во состав: проф. д-р Стеван Алексоски, доц. д-р Војо 
Беловски и  м-р Олга Ѓуркова.

7. Факултет за природни и технички науки со Одлука бр. 2202-132/4 
од 14.10.2010 год. формира Комисија во состав: проф. д-р Благој 
Голомеов, проф. д-р Тодор Серафимовски и проф. д-р Зоран 
Десподов.

8. Факултет за медицински науки со Одлука бр. 2502-103/64 од 1.10.2010 
год. формира Комисија во состав: проф. д-р Ѓорги Шуманов, проф. 
д-р Никола Силјановски и доц. д-р Гордана Панова.    

9. Факултет за информатика со Одлука бр. 2002-80/9 од 28.9.2010 год. 
е формирана Комисија во состав: проф. д-р Цвета Мартиновска, доц. 
д-р Лидија Горачинова- Илиева и доц. д-р Сашо Коцески.
На овој Конкурс се запишани студенти по единици на Универзитетот 

и студиски програми како што следува:
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Р.б.
Единица на 
Универзитетот

Студиска програма
Број на студенти 

2010/2011
редовни    вонредни

1
Земјоделски 
факултет

Катедра за 
заштита на 
растенијата

Фитопатологија 4
Фитосанитарна 
администрација
Ентомологија
Хербологија

Катедра за 
растително 
производство

Житни и мешункасти 
култури

1

Градинарски култури
Индустриски, лековити 
и ароматично зачински 
култури
Органско растително 
производство

1

Вкупно 2

Катедра за 
преработка и 
контрола на 
земјоделски 
производи

Преработка и контрола 
на анимални производи

4 1

Катедра за 
биотехнологија, 
генетика и 
селекција

Генетика и селекција

Семепроизводство

Вкупно 8 3

2
Економски 
факултет

Насока редовни вонредни

МБА менаџмент 4+1 37 28
МБА менаџмент 3+2 4 6
Здравствен менаџмент 5 1
Економија на ЕУ 12 5
Вкупно: 58 40

3 Правен факултет Насока редовни вонредни
Правосудна
Правосудна 4+1 18 14
Правосудна 3+2 8 5
Јавна администрација
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Јавна администрација 
4+1

9 19

Јавна администрација 
3+2

4 1

Применета политика и 
дипломатија
Применета политика и 
дипломатија 4+1

5 12

Применета политика и 
дипломатија 3+2

1

45 52
Вкупно 97

4

Факултет за 
медицински 
науки – студиска 
програма 
на Високата 
здравствена 
школа

Студиска програма

Дипломирана 
стручна 
медицинска сестра  
специјализирана за

интензивна нега 4
гинекологија и 
акушерство

3

инструментарка 4
анестетичар
семејна и патронажна 
сестра

1

ментално здравје 1
превенција на 
инфективни и 
неинфективни 
заболувања

Дипломиран 
стручен лаборант 
по медицинска 
лабораториска 
дијагностика
специјализиран за

трансфузионист 2
хемиско-биохемиска 
лабораторија

13

санитарно-хемиска 
лабораторија

1

микробиолошка 
лабораторија
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Дипломиран 
стручен 
физиотерапевт
специјализиран за

кинезитерапија 13
рехабилитација на деца 
и корекција на телесни 
деформитети

1

рефлексотерапија и 
акупресура

2

Вкупно: 45

5
Факултет за 
природни и 
технички науки

Површинска 
експлоатација

7

Подземна експлоатација 5
Инженерство на 
животна средина
(едногодишни)

16

Инженерство на работна 
средина

6

Инженерство на 
животна средина 
(двогодишни)

6

Петрологија, 
минералогија и 
геохемија
Катедра за нааоѓалишта 
на минерални суровини

1

Графика и дизајн
Геологија и геофизика
Индустриска логистика 12
Хидрогеологија 4
Минерална технологија 2
Минералогија, 
петрологија и геохемија

4

Геомеханика 1
64

6
Педагошки 
факултет

Менаџмент во 
образованието и 
образовна политика

14

Училишна педагогија 10
Социјална педагогија 12
Дидактика 4
Предучилишно 
воспитание
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Предучилишно 
воспитание - 
специјалистички

1

Методика на наставата 
по религиско 
образование

5

Стекнување со 
наставнички 
компетенции

1

47

7
Факултет за 
информатика

Насока
Теориска информатика
Теориска информатика 
3+2

2

Информациони системи 
и технологии
Информациони системи 
и технологии 4+1

3

Информациони системи 
и технологии 3+2

2 5

Софтверско 
инженерство
Софтверско 
инженерство 3+2

1 3

Роботика 4+1 1 1
Математика 4+1 2
Вкупно: 11 9

8
Факултет за 
туризам и бизнис 
логистика

Меѓународен туризам 3 9

9
Факултет за 
музичка уметност

Џез студии 6
Етнокореологија 3
Теорија и педагогија 1

10
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Преглед на вкупно запишани студенти на втор циклус студии во 
учебната 2010/2011 година

Единица на Универзитетот Вкупно запишани студенти
1. Земјоделски факултет 11
2. Факултет за природни и технички науки 64
3. Правен факултет 97
4. Економски факултет 98
5. Факултет за музичка уметност 10
6. Факултет за информатика 20
7. Факултет за медицински науки 45
8. Педагошки факултет 47
9. Факултет за туризам и бизнис логистика 9

Вкупно 401

10. Постапки за добивање на решенија за акредитација за нови 
студиски програми на единиците на кои веќе функционира 
вториот циклус студии, како и на единиците кои сега ги 
исполнуваат законските услови за започнување со реализирање  
на втор циклус студии 
Преку Одделот за настава за втор и трет циклус студии до Одборот за 

акредитација на високото образование беа доставени барања за добивање 
на решенија за  акредитации на нови студиски програми на единици на 
кои веќе има втор циклус студии, како и на единици кои сега за прв пат 
исполнуваат услови за акредитирање на студиски програми од втор циклус 
студии.

Комплетна документација е доставена за Факултетот за информатика 
за акредитирање на нови едногодишни и двогодишни студиски програми, 
потоа Факултетот за  туризам и бизнис логистика и Земјоделскиот 
факултет. 

Одборот за акредитација донесе Решение за акредитирање на:
 – студиски програми на Факултетот за информатика;
 – студиски програми на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
 – студиски програми на Земјоделски факултет;
 – студиски програми на Факултетот за музичка уметност.

11. Поднесување на барања за добивање на решенија за акредитација 
за трет циклус – докторски студии групирани во кампуси 
Одделот за настава за втор и трет циклус студии до Одборот за 

акредитација на високото образование достави барања за добивање 
на решенија за акредитации на трет циклус студии на единиците на 
Универзитетот групирани во кампуси: Кампус 2 - природни, технички и 
биотехнички науки; Кампус 3 - медицински науки; Кампус 4 – општествени, 
хуманистички и музички науки.
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12. Процесуирање на постапките за избор на соработници и 
наставници на единиците на Универзитетот
Во текот на 2010 година во Одделот за втор и трет циклус – докторски 

студии се процесуирани постапки за избор на наставници и соработници на 
сите единици на Универзитетот што се однесува на избор на соработници 
и наставници, реизбор на соработници и наставници, како и предвремени 
постапки за избор на наставници.

Избраните соработници и наставници, распоредени по единици, 
табеларно се прикажани како што следи: 

Единица на Универзитетот соработници наставници
1 Земјоделски факултет 8 1

2.
Факултет за природни и 
технички науки

4 1

3.
Технолошко-технички 
факултет

1

4. Правен факултет 2
5. Педагошки факултет 4 1

6.
Факултет за туризам и бизнис 
логистика

4

7. Економски факултет 7 5

8. Факултет за информатика
8

2

9. Факултет за медицински науки
асистенти  

специјалисти 13
соработници 8

 наставници 15
предавач 

специјалист 5
10. Филолошки факултет 3
11. Машински факултет 1 2
12 Факултет за музичка уметност 1
13 Електротехнички факултет 2

13. Изработка на предлог-акти за потребите на Одделот и за 
потребите на  Универзитетот, како и други тековни активности
Во календарската 2010 г. во Одделот за втор и трет циклус студии беа 

изработени и процесуирани следниве предлог-акти:
 – Правилник за организација и работење на Канцеларија за кариера и 

алумни клуб при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
 – Обрасци за  потребите на Канцеларијата за кариера и алумни клуб:

Договор за бенефиции на студентите;
 – Правилник за практична настава на студентите:
 – Обрасци за реализирање на практичната настава на студентите:

Договор за практична настава на студентите;
Дневник за дневни активности за практична настава на студентот;
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Упатница;
 – Правилник за постапка за доделување на почесни академски титули;
 – Измени и дополнувања на Правилникот за условите, критериумите 

и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Правилник  за измени и дополнувања на Правилникот за единствените 
основи за кредит-трансфер системот, преминот од една на друга 
студиска програма и преминот од една на друга високообразовна 
единица во состав на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип; 

 – Список на документи кои треба да се достават до Телото за 
правилна примена на Правилникот за единствените критериуми и 
постапка за избор во наставни, наставно-научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитеот „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Измени и дополнувања на Правилникот за стекнување и распределба 
на средства остварени врз основа на втор и трет циклус универзитетски 
студии и трет циклус – докторски студии на Универзитетот;

 – Измени и дополнувања на Правилникот за условите, критериумите 
и   правилата за запишување и студирање  на прв циклус студии на 
Универзитеот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Измени и дополнувања на Правилникот за условите, критериумите 
и правилата за запишување и студирање во трет циклус – докторски 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Правилник за измени и дополненувања на Правилникот за 
стекнување и распределба на средства остварени врз основа на втор 
циклус универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 –  Правила за изработка на специјалистички/магистерски трудови;
 – Правила за јавна одбрана на специјалистички/магистерски трудови;
 – Врз основа на Правилникот се изработени обрасци за втор циклус 

студии:
Извештај за состојбата на студентското досие, 
Исписница,
Барање за проверка на студентско досие;

 – Изработена е чек листа за содржината на досието за втор циклус 
студии;

 – Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за надоместоците што 
ги плаќаат студентите на втор и трет циклус студии;

 – Правилник за издавање на диплома и додадаток на диплома, за 
промоција на дипломите и за условите и постапката за одземање на 
издадената диплома на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Правилник за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци 
од практиката и уметници во наставата на Универзитетот „ Гоце 
Делчев“ во Штип
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ЗАКЛУЧОЦИ
Споредувајќи ги статистичките податоци за предметното работење на 

Одделот за втор и трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во Штип во 2009 година и во 2010 година, може да се заклучи дека 
во извештајната година е обезбеден висок степен на стручност, ажурност 
и квалитет во постапувањето при извршувањето на задачите и обврските 
на вработените во овој оддел.

Обемот на обврските и работните задачи на вработените во овој 
Оддел во споредба со минатата година е значително зголемен, но сепак 
е задржано високо  ниво на квалитет и квантитет во извршувањето на 
работните задачи.

Разгледувајќи ги сите активности кои се преземани во Одделот за 
втор и трет циклус студии, може да се заклучи дека Одделот успешно ги 
извршувал своите  обврски и ги исполнувал своите задачи,  квалитетно и 
навремено.

Во наредниот период треба да се идентификуваат евентуални слабости 
и недоследности при извршувањето на  функциите со континуирано 
следење на работењето на сите извршители во овој Оддел и решавање 
на евентуалните поплаки и забелешки од студентите или професорите 
ангажирани на вториот циклус студии.

VIII. СОВЕТ НА РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ ОД НАУЧНИ И 
УМЕТНИЧКИ ОБЛАСТИ

Советот на редовни професори  за научни и уметнички професори 
е формиран и работи врз основа на одредбите од Правилникот за 
единствените критериуми и постапка за избор во наставни, наставно-
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип („Универзитетски гласник“ бр.12/2009).

Членови на Советот се сите редовни професори на Универзитетот.
Согласно со одредбите од цитираниот Правилник, во постапката при 

одлучувањето во врска со оваа иницијатаива учествуваа сите редовни 
професори на Универзитетот кои се од областа на општествени науки и 
уметност: проф. д-р Стеван Алексоски, проф. д-р Трајко Мицески, проф. 
д-р Блаже Китанов и по функција: проф. д-р Саша Митрев - ректор и 
проф. д-р Блажо Боев - проректор за наука. 

Во извештајната година имаше само една иницијатива за избор на 
наставник во звање редовен професор и тоа за избор на наставник на 
Економски факултет, која беше спроведена согласно со одредбите од 
Правилникот.

Заради процесуирање на таа постапка претседателот на Советот, 
ректорот проф. д-р Саша Митрев, закажа седница која се одржа на 
30.8.2010 г. за донесување на Мислење за Рефератот за избор на наставник 
по предметот Трговско право на Економски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип и предлогот за избор на проф. д-р Милан Илиевски 
во звање редовен професор. Од страна на присутните едногласно беше 
донесено Позитивно мислење за предметната постапка и истото беше 
проследено до Универзитетскиот сенат за донесување на одлука.
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ЗАКЛУЧОК
Анализирајќи ја работата на Советот на редовни професори во 

извештајната година, може да се заклучи дека Советот функционирал 
согласно со одредбите од позитивните прописи. 

Неговото востановување значи подигнување на квалитетот за 
спроведување на изборните постапки за избор на наставници во звање 
редовен професор.

IX. УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА ТРЕТ 
ЦИКЛУС СТУДИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Управниот одбор на Фондот за стипендирање на трет циклус студии на 
вработените на Универзитетот во 2010 година функционираше врз основа 
на Правилникот за стипендирање на трет циклус студии на вработените 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип („Универзитетски гласник“ бр. 
12/2009). 

Својата функција во извештајната година ја оствари со разгледување 
на поднесените апликации од заинтересираните вработени  - докторанди 
или студенти на докторски студии, донесување на  предлог-листа на 
кандидати кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендии и 
поднесување на истата до Ректорската управа на Универзитетот заради 
одлучување.

Во текот на 2010 година до Управниот одбор беа поднесени вкупно 
четири апликации:

 – м-р Кирил Барбареев, асистент на  Педагошки факултет;
 – м-р Илија Груевски, асистент на Правен факултет;
 – м-р Ана Никодиновска, асистент на Правен факултет;
 – м-р Дејан Методијески, асистент на Факултетот за туризам и бизнис 

логистика.
По разгледување на поднесените апликации, Управниот одбор утврди 

дека сите тие ги исполнуваат условите и едногласно донесе Предлог-
одлука за доделување на стипендија за сите апликанти.

Во текот на 2010 година беа склучени договори за стипендирање 
со апликантите на кои во 2009 година им беше одобрена стипендијата: 
м-р Страшко Стојановски, м-р Андон Мајхошев, м-р Борка Тушевска, 
м-р Славчо Цветков, м-р  Цане Котески и м-р Оливера Трајковска и м-р 
Кирил Барбареев, на кој стипендијата му беше одобрена во 2010 год.

ЗАКЛУЧОК
Споредувајќи ги статистичките податоци за работењето на Управниот 

одбор на Фондот за стипендирање на вработените за 2009 г. и за 2010 
г. може да се заклучи дека во 2010 год. Управниот одбор постапуваше 
согласно со правилата, професионално и ажурно следствено на тоа своите 
задачи ги исполни квалитетно и навремено.

Во наредниот период треба се идентификуваат евентуални проблеми 
слабости и недоследности при изрвшувањето на  функцијата на Управниот 
одбор на Фондот за стипендирање на вработените за трет циклус студии.  
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   X. ЦЕНТАР ЗА МЕЃУУНИВЕЗИТЕТСКА СОРАБОТКА
Во текот на 2010 година Центарот за меѓууниверзитетска соработка 

продолжи со своите работни активности за интензивирање, зацврстување 
и потпишување на нови договори. Во таа насока во 2010 година се 
склучени договори за соработка помеѓу УГД и следните високообразовни 
и научни институции: Универзитет во Риека Хрватска, Бозок универзитет 
во Јозгат, Универзитет во Ниде, Универзитет во Невшеир, Универзитетот 
Aurel Vlaicu во Арад, Република Романија, Универзитетот 1 Decembrie 
1918 во Алба Јулија, Република Романија, TÜV Rheinland, Република 
Романија,  Национален универзитет ВН Каразин во Харков, Национален 
педагошки универзитет Драгоманов, Универзитетот во Мостар, TÜV Rhe-
inland, Република Романија.

Се очекува повратен одговор на нашата понуда за соработка од 
Државниот универзитет во Црна Гора, како и договарање околу сферите 
на соработка со Virginia International University и Универзитетот Намик 
Кемал од Турција.

Во првото тримесечие од 2010 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ 
потпиша повеќе мандати за соработка во рамките на повикот за Темпус 
проекти од кои потврден одговор беше добиен за два. Така, активностите 
од одобрениот проект “Building Capacity for Structural Reform” Ref. No. 
511355- ТЕМПУС-1-2010-1 ќе започнат во почетокот на 2011 година, 
а активностите од тековните Темпус проекти продолжија. Проектот за 
промовирање на мобилноста кај студентите од Западен Балкан заврши во 
септември 2010 г. и беше испратен извештај за реализираните активности 
до Фондацијата King Badouin во Белгија.

Вработените од УГД во текот на 2010 година активно учествуваа на 
меѓународни конференции, конгреси и симпозиуми. Нашите вработени 
ги презентираа своите научни трудови на следниве научни собири: 
Меѓународна конференција за органско земјоделско производство во 
рамки на проблеми со заштита на животната средина во Фамагуста 
(Кипар), Меѓународна конференција за образовни науки во  Истанбул 
(Турција), Семинар за опрема за прочистување на води со технологија на 
јапонска фирма Мицибуши, 2 модул во Софија (Бугарија), Конференција 
„Македонскиот јазик во историски и современ контекст“ во Скопје 
(Македонија), Конференција „Современа книжевност за деца во наставата 
и науката“ во Јагодина (Р. Србија), Конференција „Воспитувачот 
во 21 век“ во Сокобања (Србија), Конференција „Живот и дело на 
Више Стахуљак“ во Осиек (Хрватска), Конференција „ИАТЕФЛ за 
наставници по англиски јазик“ во Хергојт (Велика Британија), Саем за 
градежништво, градежна и рударска механизација „Баума“ во Минхен 
(Германија), Конференција „Јазик, книжевност, промени“ во Ниш 
(Србија), Симпозиум „Применета електромагнетика“ во Птуј (Словенија), 
Втора балканска конференција за биологија „Балканбио“ во Пловдив 
(Бугарија), Меѓународна конференција за наставници по англиски 
јазик „Селчук“ во Измир (Турција), Конференција „Светската криза и 
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економскиот развој“ во Варна (Бугарија), Меѓународна конференција 
за бизнис и економија во Солун (Грција), Конференција „Материјали, 
методи и технологии“ - Сончев брег (Бугарија), Конференција за ревизија 
и историја на сметководството во  Истанбул (Турција), Конференција 
„Национална етномузикологија: историја на науката, истражувачки 
методи и перспектива за развој“ во Санкт Петербург (Русија), Меѓународен 
конгрес „Исламската цивилизација на Балканот“ во Скопје (Македонија), 
Конференција „Хоризонт 2020 - пред економското знаење и бизнисот“ 
во Свиштов (Бугарија),  Форум за земјоделски политики „Намалување на 
разликата: политики во земјоделството и руралниот развој во Југоисточна 
Европа во пресрет на приближувањето кон Европската унија“ во Дрезден 
(Германија).

Презентации за научни и студиски престои во странство одржаа 
следните фондации и организации: Американската амбасада, ДААД, 
Американскиот центар со презентација за JFDP програмата. Професор 
Мартина Њувел од САД одржа предавање на тема „Новите трендови во 
биотехнологијата“, а г-ѓа Кумар одржа работилница за методиката на 
наставата по англиски јазик. Центарот за меѓууниверзитетска соработка 
во март и април организираше три презентации за Еразмус програмата и 
можностите кои таа ги нуди за студентите. Студентите пројавија интерес 
за аплицирање за оваа програма, сепак, за жал, конкурсот не беше 
отворен заради привремено затворање на програмата за Р. Македонија.  
До Центарот не се поднесени извештаи за заминување на наши студенти 
или вработени на подолги студиски престои во странство во 2010 година. 
Проф. Панова од Медицинскиот факултет испрати апликација за краток 
студиски престој во Германија преку програмата ДААД. Во септември 
пристигнаа и првите меѓународни студенти на УГД од Турција. 

Од страна на УГД беше поднесена апликација до Американската 
амбасада за Фулбрајт специјалистот за е-учење г. Ворик, како и за 
Фулбрајт специјалисти од областа на квалитет во образованието и 
меѓууниверзитетска соработка. Во септември на деветмесечен престој 
на УГД пристигнаа г-ѓа Бахмајер преку програмата Фулбрајт која е 
ангажирана на Филолошкиот факултет, како и г-ѓа Форестер како студент 
на размена преку Фулбрајт програмата која на УГД и во Р.Македонија 
работи на своето истражување за традиционалните вредности во склоп на 
нејзината магистерска работа.

Во текот на целата година беа испраќани известувања до вработените 
и студентите за сите отворени конкурси за стипендии за студиски 
престои во странство, како и конференции, семинари и научни собири 
и симпозиуми. Беше изработена и нова, попрегледна веб-страница за 
Центарот за меѓууниверзитетска соработка. 

Во овој годишен извештај се претставени и активностите на Центарот 
за кариера и алумни клуб за втората половина од 2010 година. Имено, 
најнапред беше изготвен план за работа со кој беа опфатени следниве 
активности:
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 – Селекција на заинтересирани фирми/претпријатија за соработка 
со УГД во сферата на гарантирање на работни места за волонтери 
и практиканти, како и дозволување попуст за студентите за некои 
услуги (на пр. интернет, книги, превоз во земјава и сл.);

 – Потпишување на договор со заинтересираните фирми;
 – Дефинирање на начинот на членство во Алумни клубот;
 – Дизајнирање на алумни картички за членовите (за членство и попуст);
 – Дефинирање на календар на активности за 2011/2012 година;
 – Организирање на прв состанок на Алумни клубот со можните идни 

членови (покана до сите студенти кои оваа година ги завршуваат 
своите студии на УГД, објаснување за работата на Алумни клубот, 
објаснување за целта на клубот и предностите кои ги имаат преку 
членството во Алумни клубот);

 – Зачленување на УГД Алумни и креирање на посебна веб-страница 
за таа намена (со можност за креирање на доживотна електронска 
адреса на алумните).
Во таа насока, од септември до крајот на ноември интензивно се 

работеше на потпишување на договори за извршување на студентска 
пракса со институции и организации од Општина Штип. Првите студенти 
беа испратени на практична настава во тие институции на почетокот на 
ноември.

Истовремено се потпишуваа и договори со трговски компании и 
трговци поединци кои беа заинтересирани да понудат попуст на своите 
производи или услуги за студентите. Заради тоа беа дизајнирани и 
изработени договори за соработка и посебни ознаки за компаниите кои 
нудат попуст, а се одлучи студентите да можат да го користат попустот со 
прикажување на студентската легитимација.

Од ноември во склоп на Центарот за кариера и Алумни клуб работи 
и една помала библиотека која е отворена за студентите и вработените 
на УГД, а литературата во најголем дел е од областа на економијата и 
правото.

  XI. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КАРИЕРА И АЛУМНИ КЛУБ
Период на 
активности

Вид на активности

декември – јануари
Преговори со „Коузон“ за започнување на проект 
„Студентски сервис“ при Универзитетот

јануари – февруари
Изработување на Прашалник за медиумско 
истражување во соработка со „УГД ФМ“

февруари
Презентација на Konrad Adenauer за стипендии во Р. 
Германија

март 4-дневен Електронски саем во организација на УСАИД 

март 
Работилница за подготовка на CV, мотивациско писмо 
и интервју за работа на Економски факултет во 
Струмица 
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март
Акција во соработка со „ТУШ“ за промоција на нивни 
студентски понуди 

март GCDF обука за кариерно советување од УСАИД

февруари – март
Симулација на интервју за вработување со група на 
студенти и на Економски факултет во Штип

февруари – март
Симулација на интервју за вработување со група 
студенти на Економски факултет во Струмица

февруари – март
Симулација на интервју за вработување со група 
студенти на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
во Штип

февруари – мај
Преговори со JADE (European Confederation of Junior 
Enterprises - http://www.jadenet.org/) за формирање 
на компанија водена од студенти при Универзитетот 
(процесот е ставен во мирување)  

април

Подготовка на барања за пракса за Факултетот за 
туризам и бизнис логистика, при што беа опфатени 
сите поголеми шпедициии, осигурителни компании и 
Царинската управа на Р. Македонија

април Посета на GCDF – 4-дневна Обука за кариерно 
советување од УСАИД

април – мај
Креирање на веб-страница: http://praksa.ugd.edu.mk/

мај
Подготовка на серија на обуки и презентации за 
студентите при Универзитетот во соработка со 
„Емотикон“ - Штип 

мај
Презентација на Програма за сертифицирање ECB*L 
(European Business Competence* Licence)  од GlobalHR

мај - јуни
Подготовка на потребни документи за изведување на 
студентска пракса

мај – јуни Посета на фирми за студентска пракса 

јуни – јули

Финализирање на Правилник за работа на 
Канцеларијата за кариера и алумни клуб, Договор 
за изведување на практична настава со компании, 
Упатница за студентите за реализирање на практична 
настава, Дневник за практикантите  

јуни – јули - август
Потпишување на договори за практикантска работа со 
компании

јули Договор за практична настава со „Филип Втори“
јули – август Праќање на студенти на практична настава 

август
Подготовки за реализирање на дебата во 
Мултимедијалниот центар на Економски факултет на 
тема : Фиксен наспроти флуктуирачки девизен курс
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август

Подготвување на распоред за реализирање на серија 
на обуки за изработка на CV, мотивациско писмо, 
подготовка за интервју, комуникациски и презентациски 
вештини (крај на септември, почеток на октомври)   

август

Подготовка на распоред за реализирање на практична 
настава во „Филип Втори“ за студенти-стипендисти 
од Факултетот за медицински науки и Економски 
факултет, насока Здравствен менаџмент

август
Подготовка на серија на обуки и презентации во 
октомври или ноември за студентите при Универзитетот 
во соработка со „Емотикон“ - Штип 

септември Коорганизирање на работилница во соработка со JFDP 
алумни на тема „Активно учење во големи групи“

септември Успешно одржана дебата на Економски факултет на 
тема „Фиксен наспроти флуктуирачки девизен курс“

септември
Состанок со претставници од „Zip travel“ за 
студентска пракса и спроведување на истражување на 
Универзитетот

септември Подготовка на договор за студентски попусти
септември Издавање на упатници и архивско работење

септември
Подготвување на распоред за вршење на практична 
настава во „Филип Втори“ 

октомври
Сертифицирање за GFDP – меѓународен сертификат за 
кариерно советување

октомври
Учество на дебата во организација на Фондација за 
развој на локална заедница на тема „Приоритет при 
вработување: академски оценки или стекнати вештини“

октомври

- Состанок со претставник од „Брилијант“, Павле 
Кафтанов
- Состанок со претставници од “Logwin“, Трајан 
Ангелов и Кристина Паскова
- Состанок со претставници од Тутунска банка, Зоран 
Коларов и Игор Јанев
- Состанок со претставник од Стопанска банка, Весна 
Арсова

октомври
Ажурирање на веб-страницата на Канцеларијата за 
кариера и алумни клуб

октомври Работилница за подготовка на CV и мотивациско писмо

октомври
Организирано предавање на претставници од Maha-
rishi Univ. за употреба метод на „Учење основано на 
свесност“
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ноември

Учество  на промоција на Закон за здруженија 
и фондации во рамки на проектот „Јакнење на 
капацитетите на Генералниот секретаријат – Сектор 
за анализа на политики и координација – Одделение 
за реформа на јавната администрација и Одделение за 
соработка со невладини организации“

ноември

- Состанок со Сузана Толева, Регионален завод за 
статистика 
- Состанок со Емил Василев, Источен плански регион
- Состанок со претставник од Грдовјанка
- Состанок со претставник од Центар дизајн - Hamachi

ноември Учество на универзитетски натпревари во Штип

ноември
Секојдневни активности: архивско работење, издавање 
на упатници за практична настава, работа со студенти   

ноември
Подготовка на работилница за изработка на бизнис 
план во соработка со Сојуз на студенти при УГД

ноември
Помош на студенти при избор на литература и при 
пишување на семинарски труд

ноември
Организација на библиотечен фонд на Канцеларијата 
за кариера и алумни клуб

 XII. ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

1. Вовед
Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ – Штип е формиран со донесувањето на Одлуката на 
Собранието на Република Македонија за давање согласност на Статутот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на седницата одржана на 27 април 
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и 
103/2008).

Пред формирањето на Центарот, функционираа Канцеларија за 
односи со јавноста и Оддел за издавачка дејност, во чиј состав беше и 
веб-страницата во која работеа четири лица и кои беа задолжени со 
низа активности за остварувањето на дејноста, улогата и задачите на 
Универзитетот и на единиците. 

Канцеларијата за односи со јавноста функционираше во просториите 
на Ректоратот. Канцеларијата воспоставуваше комуникации со 
пошироката јавност во земјава и со одделни субјекти поврзани со 
Универзитетот во странство.

Канцеларијата  за односи со јавноста редовно ја информираше 
јавноста и осмислено ги презентираше информациите и содржините за 
работата на структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Канцеларијата  организираше: прес-конференции, трибини, 
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот,  
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почеток на нова студиска година, доделување на дипломи, приредби и 
други активности за промоција на Универзитетот.

Од септември до крајот на ноември 2007 година Одделот за издавачка 
дејност беше сместен во просториите на поранешниот Работнички 
универзитет (денес Факултет за информатика). 

Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше 
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“ 
бб - Штип).

Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во 
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички 
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал 
Михајло Апостолски“ бб - Штип).

Од септември 2008 година започна изградбата на Центарот за односи 
со јавноста, кој е со површина од 332 м2.

Одделот за издавачка дејност е со површина од 98 м2. Одделот за 
радио и ТВ заедно со Одделот за реклама и пропаганда се на површина од 
205 м2.

Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип активно и постојано учествува и придонесува за 
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на 
единиците.

Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела 
на Универзитетот и на единиците.

Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на 
Универзитетот и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно го 
употребува името и обележјата на Универзитетот.

2. Структура 
2.1.  Раководител 

Според Правилникот за организација на работата и систематизација 
на работните места на Универзитетот („Универзитетски гласник“ бр.10, 
јули 2009 г.), од страна на ректорот на Универзитетот, проф. д-р Саша 
Митрев, во јули 2009 година за  раководител на Центарот за односи со 
јавноста е назначен м-р Кирил Барбареев.
2.2.  Вработени

1. Славе Димитров
Референт во издавачка дејност
2. Благој Михов 
Референт во издавачка дејност
3. Кристина Богатинова
Веб-администратор
4. Игор Ампов
Веб-администратор
5. Даница Гавриловска-Атанасовска
Лектор по македонски јазик
6. Влатко Миленкоски
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Технички уредник во Оддел за радио и ТВ
7. Марија Манева
Референт во Оддел за реклама и пропаганда
8. Тони Михаилов
Новинар (заклучно со август 2010 г.)
9. Мартина Николовска 
волонтер во ЦОЈ (од мај 2010 г.)
10. Игор Стојанов 
волонтер во ЦОЈ (од август 2010 г.)
3. Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:
1. Оддел за издавачка дејност
2. Оддел за реклама и пропаганда
3. Оддел за радио и ТВ

Оддел за издавачка дејност
Универзитетот „Гоце Делчев“ својата издавачка дејност ја 

остварува преку издавање на учебници, учебни помагала, монографии, 
студии, списанија, годишници, зборници, преводи на странски изданија, 
информативен и пропаганден материјал, брошури, летоци и друга 
литература.

Формирање
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ на 

четвртата седница, одржана на 21 август 2007 година, донесе Правилник 
за единствените основи за остварување на издавачка дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Одделот за издавачка дејност е основан во септември 2007 година, 
со тројца вработени. Истиот месец се печатени првите броеви на 
универзитетските гласила „Универзитетски гласник“ и „Универзитетски 
билтен“.

Формирањето на Одделот се наметна како суштинска потреба 
за ефикасно и квалитетно спроведување на Издавачкиот план на 
Универзитетот.

Од јули 2009 година Одделот за издавачка дејност влезе во состав на 
Центарот за односи со јавноста. 

Организирањето и екипирањето со соодветен и, пред сè, 
висококвалитетен и стручен кадар беше приоритет при создавањето на 
Одделот.

Од основањето на Одделот во септември 2007 година, па до денес, 
бројот на вработени лица се зголеми. Одделот беше основан со тројца 
вработени, а денес работат шестмина вработени.

Активности на Одделот
Според Издавачкиот план на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

и благодарение на максималната посветеност, ентузијазмот, 
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професионалноста, како и добрата тимска работа на вработените во 
Одделот, во 2010 година се реализирани следниве изданија:
– Универзитетски билтен

Универзитетски билтен бр. 34 (1 февруари 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 35 (15 февруари 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 36 (1 март 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 37  (15 март 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 38 (15 април 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 39 (3 мај 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 40 (17 мај 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 41 (1 јуни 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 42 (15 јуни 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 43 (1 јули 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 44 (16 август 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 45 (27 август 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 46 (15 септември 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 47 (1 октомври 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 48 (15 октомври 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 49 (15 ноември 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 50 (1 декември 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 51 (15 декември 2010 г.)

– Универзитетски гласник
Универзитетски гласник бр. 13 (11 јануари 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 14 (3 мај 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 15 (9 јули 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 16 (1 ноември 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 17 (20 декември 2010 г.)

– Универзитетски весник
Универзитетски весник бр. 1 (декември 2009 г.)
Универзитетски весник бр. 2 (февруари 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 3 (март 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 4 (мај/јуни 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 5 (септември 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 6 (октомври 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 7 (декември 2010 г.)

– Годишни зборници
Годишен зборник на Земјоделски факултет
Годишен зборник на Факултет за природни и технички науки
Годишен зборник на Факултет за музичка уметност
Годишен зборник на Институт за историја и археологија
Годишен зборник на Правен факултет
Годишен зборник на Педагошки факултет
Годишен зборник на Филолошки факултет
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– Списанија
Списание за теорија и практика „Воспитание“ – Педагошки факултет
„Природни ресурси и технологии“ - Факултет за природни и технички 

науки

– Годишен каталог на изданијата на Универзитетот „Гоце Делчев“

Просторни и технички услови
Одделот за издавачка дејност е со површина од 98 м2  и располага со 

најсовремена компјутерска опрема, видеокамери, фотоапарати, печатачи, 
фотокопири, скенери, плотер, катер и друга опрема, која во целост ги 
задоволува барањата за квалитетна и ефикасна работа.

Отсек за одржување на веб-страници
Активности на Отсекот
Отсекот за одржување на веб-страници врши ажурирање, дизајнирање 

и планирање на веб-страниците под доменот на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип. Во прибирањето на информациите, покрај вработените 
во Центар за односи со јавноста, учествуваат лица задолжени по 
факултетите:
1. Трајче Стојанов – Педагошки факултет
2. Никола Смилков – Педагошки факултет
3. Илија Груевски – Правен факултет
4. Маргарета Алчинова – Правен факултет
5. Златко Бежовски – Економски факултет
6. Билјана Герасимова – Економски факултет
7. Зоран Поповски – Земјоделски факултет
8. Лилјана Колева-Гудева – Земјоделски факултет
9. Габриела Шутева – Факултет за информатика
10. Александар Крстев – Факултет за информатика
11. Стојанче Мијалковски – Факултет за природни и технички науки
12. Ангеле Михајлов – Факултет за природни и технички науки
13. Киро Папакоча – Факултет за медицински науки
14. Марина Петрова – Факултет за медицински науки
15. Даниела Свиркова – Електротехнички факултет
16. Сашко Милев – Машински факултет
17. Костадин Голаков – Филолошки факултет
18. Душица Санева – Факултет за туризам и бизнис логистика
19. Елвира Павлова – Технолошко-технички факултет

Октомври 2009 г.:  Подготвување и пуштање на англиската верзија на 
Универзитетот: http://int.ugd.edu.mk/. При подготвувањето на англиската 
верзија учество имаа и лица задолжени за превод од Филолошки факултет. 
Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање и на веќе формираните 
веб-страници.
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Ноември 2009 г.: Отворање на веб-страница на Фитосанитарна 
лабораторија http://fi tolab.ugd.edu.mk. Во текот на секој работен ден е 
вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.

Изработка на упатство за исппраќање на матријали за објавување на 
веб-страниците на Универзитетот.

Декември 2009 г.:  Извршени корекции на главната веб-страница. 
Извршени корекции на веб-страницата на Земјоделски факултет. 
Внесување на дополнителни информации во глобалната енциклопедија 
Википедија. Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе 
формираните веб-страници.

Јануари 2010 г.: Коригирање на делот за вработени: правилници и 
упатства. Пуштање на руска верзија на главната страница. Во текот на 
секој работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.

Февруари 2010 г.: Пријавување на веб-страницата на Google Ana-
lytics. Пријавуванје на веб-страницата на Alexa (The Web Information 
Company). Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе 
формираните веб-страници.

Март 2010 г.: Тековни работи. Обновување, одржување и ажурирање 
на сите веб-страници под надлежност на Отсек за одржување на веб-
страници.

Април 2010 г.: Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на 
веќе формираните веб-страници.

Мај 2010 г.:  Пуштање во употреба на веб-страницата на Центарот 
за односи со јавноста: http://coj.ugd.edu.mk. Во текот на секој работен ден 
е вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.

Јуни 2010 г.: Пуштање во употреба на веб-страницата на 
Универзитетското радио: http://ugdfm.ugd.edu.mk. 

Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе 
формираните веб-страници.

Јули 2010 г.: Креирање на веб-страницата на Центарот за 
обезбедување на квалитетот: http://cok.ugd.edu.mk. Во текот на секој 
работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.

Август 2010 г.: Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање 
на веќе формираните веб-страници.

Септември 2010 г.: Редизајнирање на веб-страницата на 
Универзитетот. Во текот на месецот е извршена промена на поголем дел 
од веб-сајтовите на факултетите.

Октомври 2010 г.: Изработка на веб-страницата на Катедрата за 
заштита на растенијата и животната средина: http://www.dpep.ugd.edu.mk. 
Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните 
веб-страници.

Ноември 2010 г.: Изработка на веб-страницата на Центарот за 
меѓууниверзитетска соработка: http://cmus.ugd.edu.mk. Внесување на 
Граѓански дневник на веб-страницата за услуги на Владата на Р.Македонија 
(http://www.uslugi.gov.mk). 
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Декември 2010 г.:  Изработка на веб-страницата на студентите на 
Универзитетот http://studenti.ugd.edu.mk. Изработка на веб-страницата 
на ИТ-центарот на Универзитетот http://it.ugd.edu.mk.

Оддел за реклама и пропаганда
Одделот за реклама и пропаганда, согласно со Систематизацијата на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, започна да работи како посебен 
Оддел во рамките на Центарот за односи со јавноста при Универзитетот 
во април 2009 година.

Во периодот пред неговото формирање, маркетингот и промотивните 
активности беа реализирани од страна на Центарот за односи со јавноста.

Одделот за реклама и пропаганда е одговорен за планирање, 
реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности 
коишто имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и 
надвор од неа. 

Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите 
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за реклама и пропаганда 
е одговорен за подготовка на маркетинг акционен план, реализација 
на тој маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму, Одделот 
за реклама и пропаганда покрај планираните промотивни и маркетинг 
проекти предвидени и утврдени со маркетинг планот редовно се грижи 
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во 
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации 
за Универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за Универзитетот, 
комуницира со медиумите во делот на рекламното и ПР претставување 
на Универзитетот, дава поддршка во организација на манифестации, 
свечености, патронен празник на Универзитетот и други настани.

Во периодот од септември 2009 година до декември 2010 година, 
Одделот за реклама и пропаганда има реализирано низа проекти. 

Септември 2009 г. - Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се претстави 
на манифестацијата „Ноќ на истражувачи“. Во рамките на централната 
манифестација, која годинава се одржа во Битола, Земјоделскиот 
факултет, Технолошко-техничкиот факултет и Факултетот за природни и 
технички науки активно се претставија пред научната јавност и граѓаните 
на Битола, презентирајќи ги своите истражувања и научни достигнувања, 
како и можноста за нивна практична примена во стопанскиот живот. 
Преку овој настан Универзитетот ја промовираше својата научна дејност 
и ја потенцираше својата отворена позиција и иницијативност во поглед 
на спојувањето на академијата и стопанството, како и подобрување 
на соработката помеѓу високообразовните институции како носители 
на научните истражувања и малите и средни претпријатија, каде се 
аплицираат достигнувањата на македонските научници.
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28 септември 2009 г. - отворање на новите објекти во Кавадарци 
Центарот за односи со јавноста се вклучи во организацијата на отворањето 
на новите простории. Организација на местото на настанот, информирање 
на медиумите, подготовка на текстови и целиот протокол на настанот.

Октомври 2009 г. - Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со 
Германската амбасада во Република Македонија успешно реализираше 
проект за прикажување на филмови од германската кинематографија 
„Универзитетска филмска недела - недела на германски филм“. 
Универзитетската филмска недела помина успешно и забележано 
од страна на студентите и поширокиот аудиториум. Посетеноста и 
заинтересираноста за Неделата на германскиот филм беше на завидно 
ниво, како од студентите на УГД, така и од заинтересираните граѓани, 
вљубеници во филмската уметност. Програмата се состоеше од пет 
вечери, со премиерно прикажување на дела од различни жанрови од 
германската кинематографија. Првата вечер посетителите имаа можност 
да го гледаат документарниот филм „Како падна ѕидот”, по кој следуваа 
серија кратки филмови „Мојот ѕид”. На втората вечер беше прикажан 
филмот „Под мостовите”, на третата - серија краткометражни филмови, 
додека четвртата вечер беше резервирана за филмот „Небо без ѕвезди”. 
Последната вечер од филмската недела заврши со филмот „Еден ден во 
Европа”. 

7 октомври 2009 г. -промоција на 35 наслови на преведени книги
Организација на настанот, целиот протокол во соработка со 

протоколот на претседателот на Владата на РМ го организираше Центарот 
за односи со јавноста. 

На свеченоста присуствуваа и претседателот на Владата на РМ, 
Никола Груевски, и министерот за образование и наука, Никола Тодоров.

Универзитетот „Гоце Делчев“ организираше промоција на вкупно 35 
наслови, кои се дел од преводот на 500 стручни, научни книги и учебници 
од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во 
САД и Англија, и учебници кои се од областа на правото во Франција и во 
Германија.

Ноември 2009 г. - Во текот на ноември Одделот за реклама и 
пропаганда започна со подготовките за концертот на ФМУ. За овој настан 
се подготвуваше аудио, видео и печатен материјал. 

Во текот на овој месец започнаа и подготовките за новогодишната 
детска претстава и за настанот се подготвуваше печатен, аудио и видео 
промотивен материјал.

Декември 2009 г. - Организација на Новогодишен концерт на 
Факултетот за музичка уметност. Организација и логистика за време на 
доделувањето на новогодишните пакетчиња за децата на вработените и 
детската претстава по повод овој настан.

Јануари 2010 г. - Подготовка на Промо-план за програмата на 
Универзитетското радио.

Февруари 2010 г. - Организирање на настанот – полагање цвеќе на 
споменикот на Гоце Делчев, по повод 4 февруари - Ден на раѓањето на 
Гоце Делчев. 
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Подготовки за промоција на Универзитетското радио. 
Во текот на овој месец, Одделот за реклама и пропаганда во соработка 

со Центарот за кариера и развој, изработи проект за истражување на 
локалните електронски медиуми во Општина Штип. 

Истражувањeтo на медиумскиот пазар имаше за цел да обезбеди 
показатели релевантни за актуелниот рејтинг на телевизиите и 
радиостаниците, нивната објективност, присуството меѓу публиката, 
бројноста на нивните слушатели/гледачи, квалитетот на понудените 
програмски содржини, навиките на медиумската публика, како и низа 
релевантни информации значајни за креирањето на програмската и 
маркетиншката политиката на медиумот. Ова истражување донесе голем 
број придобивки за Универзитетот, а дел од нив се:
– Резултатите од истражувањето беа релевантен показател и за 

утврдување на актуелната позиција на Универзитетското радио „УГД 
ФМ“. Одредувањето на позицијата на „УГД ФМ“, како млад медиум 
со специфична целна група и поинаков медиумски формат беше 
многу важна во периодот на креирање и дефинирање на носечката 
програмска содржина. 

– Реализацијата на овој проект ќе значи можност претставниците 
на академскиот и административен кадар на Универзитетот да го 
фокусираат своето знаење на научноистражувачка и апликативна 
работа не само во рамките на редовниот работен ангажман, туку и 
надвор од него.

– Со овој тип на проекти почнаа да се создаваат поволни услови за 
основање и развој на истражувачки центар на ниво на Универзитетот, 
кој ќе соработува не само со научноистражувачките центри на 
другите универзитети и слични институции во државата и надвор од 
неа, туку и со бизнис секторот во Македонија.

– Реализацијата на медиумското истражување вклучи студенти на 
Економскиот факултет, што беше одлична можност за практично 
имплементирање на стекнатите знаења во текот на студирањето, но и 
добивање на нови знаења и стекнување вештини кои ќе им овозможат 
на студентите да се стекнат со ново искуство значајно за нивниот 
професионален развој.
Март 2010 г. - Одделот за реклама и пропаганда зеде учество во 

планирањето и активностите за одбележување на патрониот празник на 
Универзитетот,  трета година од формирањето на Универзитетот.  Во склоп 
на настаните, првпат од постоењето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип на 27 март 2010 година, на свечен начин им беа доделени дипломите 
на 530 студенти кои дипломираа на Педагошкиот и на Факултетот за 
природни и технички науки. 

Во свечена атмосфера, во присуство на своите најблиски, 
дипломираните студенти со добивањето на дипломите ставија печат и на 
одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот. На свеченоста, 
освен дипломите на дипломираните студенти, ректорот Митрев, премиерот 
Никола Груевски и министерот за образование Никола Тодоров им ги 
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доделија дипломите на првите тројца магистри на наука, од осуммината кои 
ги добија дипломите на оваа свеченост. Во рамките на одбележувањето на 
патронатот, беше положено цвеќе пред бистата на Гоце Делчев во Кампус 
2 на УГД.

Одделот за реклама и пропаганда зеде учество во организацијата 
на изложбата „Дарвин сега“ - патувачка изложба организирана од 
Универзитетот „Гоце Делчев“, во соработка со Британскиот совет. Истата 
се состои од 16 банери кои имаат информативен, едукативен и уметнички 
карактер. Банерите ги опишуваат животот и делото на британскиот 
природонаучник Чарлс Дарвин и неговото епохално дело. Едукативните 
банери се со илустрации, фотографии, мапи и портрети. Тие го следат 
патот на развитокот на Дарвиновата теорија за еволуцијата на видовите, 
како таа е поврзана со општествените, социјалните и културните текови 
и нејзиното влијание врз современиот живот на луѓето. Оваа година се 
навршуваат 200 години од раѓањето на Дарвин и 150 години од објавувањето 
на неговото најпознато дело За потеклото на видовите по пат на природна 
селекција. 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со Општинската 
организација на Црвен крст, а по повод МАРТ - МЕСЕЦОТ НА 
КРВОДАРУВАЊЕТО, организираше неколку крводарителски акции во 
сите универзитетски кампуси во Штип. Акциите се одвиваа од 10 до 31 
март во периодот од 9 до 17 часот во просториите на Домот на културата, 
Педагошкиот факултет, Економскиот факултет и Ректоратот.  

Во соработка со Амбасадата на Република Полска и Францускиот 
културен центар на Универзитетското радио во периодот од 30 март до 
1 април беше организиран настан со име „Денови на Шопен“. По повод 
200-годишнината од раѓањето на овој славен полски композитор, беа 
организирани низа настани. Имено, се емитуваше получасовна емисија 
посветена на Фредерик Шопен. Во текот на два дена е прикажан еден игран 
и еден документарен филм посветени на делото и животот и делото на 
еден од најголемите композитори на сите времиња. 

Април 2010 г. - Продолжија активностите од изложбата „Дарвин 
сега“, која заврши на 7 април.

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се претстави пред посетителите 
на Деновите на образование и кариера. За таа цел, Одделот за реклама 
и пропаганда подготви посебен проект за претставување кој вклучуваше 
уредување на штандот. На штандот на Универзитетот посетителите можea 
да добијат комплетни информации за можностите за студирање на УГД 
директно од претставниците на Универзитетот, како и од промотивните 
печатени и аудио/видео материјали кои Одделот за реклама и пропагнда 
ги подготви специјално за оваа намена. Универзитетот се претстави 
пред присутните и со настап на Факултетот за музичка уметност. На 
свеченото отворање на Деновите на образование и кариера свој настап 
имаа студентите од Одделот за етнокорелогија од Факултетот за музичка 
уметност при УГД, а вториот ден настапи Одделот за џез.
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Април/мај 2010 г. - Во текот на април и мај 2010 година, Одделот 
за реклама и пропаганда реализираше промотивна кампања во пресрет 
на уписите во новата студиска 2010/2011 година. Универзитетот „Гоце 
Делчев“ втора година по ред реализира промотивна кампања која вклучува 
посета на средните општински училишта во градовите каде Универзитетот 
има свои наставни центри, како и останати градови кои беа лоцирани како 
значајни за привлекување на потенцијални студенти. Годинава за првпат 
беа реализирани и отворени денови во поголемите наставни центри – 
Штип, Струмица, Кочани, Кавадарци.

Во подготовката и реализацијата на промотивната кампања беа 
вклучени проректорот за настава, проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска, 
продеканите за настава од сите факултети и еден претставник од Одделот 
за реклама и пропаганда од Центарот за односи со јавноста. ЦОЈ со својот 
Оддел за реклама и пропаганда ја имаше задачата на:

 – Координатор на проектот и основна информативна врска помеѓу 
училиштата во кои се вршеше посетата и продеканите за настава, 
како претставници од факултетите.

 – ЦОЈ беше одговорен за давање насоки како треба да се одвива 
посетата на училиштата и како посетата да биде поуспешна.

 – ЦОЈ изработи презентација (Power Point) која им беше пратена на сите 
презентери, со цел да се подготват поуспешно за презентирањето. 

 – ЦОЈ беше одговорен за навремено снабдување со промотивни 
материјали за факултетите.

 – ЦОЈ беше одговорен за организирање на превозот на учесниците во 
кампањата и нивно информирање за местото и часот на поаѓање и 
информирање кога и во кои училишта се закажани презентациите.

Во текот на кампањата се оствари средба со матурантите, се 
презентираше Универзитетот „Гоце Делчев“ заедно со условите и 
можностите за студирање во новата студиска 2010/2011 година, се 
поделија промотивни материјали, се детектираа желбите и интересите на 
матурантите, се утврди нивната желба за продолжување на образованието. 
Во текот на кампањата беа посетени следниве градови: Скопје, Битола, 
Прилеп, Велес, Велес, Куманово, Струмица, Радовиш, Гевгелија, Богданци, 
Кавадарци, Неготино, Кочани, Виница, Делчево, Македонска Каменица, 
Берово, Пробиштип, Св. Николе, со вкупно 45 средни училишта. 

Одделот за реклама и пропаганда го организираше и даде целосна 
техничка и логистичка поддршка на настан кој се случи на 9 мај 2010 
година. Се работеше за Собирот на студенти од универзитетите во 
Република Македонија, кој традиционално се одржува секоја година по 
повод свеченото одбележување на Денот на европското обединување – 
9 мај. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше домаќин на настанот. 
Студентите учествуваа во дебата на тема „Обединети во различностите“, а 
во вториот дел од манифестацијата, студенти од Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
Државен универзитет - Тетово, Универзитетот на ЈИЕ - Тетово, Европски 



Годишен извештај

99

универзитет - Скопје, ФОН - Скопје и Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 
учествуваа во натпревар по ораторство. Комисијата одлучи наградата за 
најдобар оратор да ја добие Елена Тарчугоска, студентка на Правниот 
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. Втората 
награда ѝ  припадна на Гјерадина Леку од Универзитетот на ЈИЕ - Тетово, 
а третата на Махмут Тефиќ од Европски универзитет - Скопје. Признание 
доби и Катица Шкариќ од Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Одделот 
за реклама и пропаганда организираше брендирани маички за сите 
студенти - претставници на УГД.  

Јуни 2010 г. - Одделот за реклама и пропаганда во соработка со 
Факултетот за медицински науки при Универзитетот оргазираше кампања 
по повод Денот на борба против пушење. „Диши здравје“ беше слоганот 
кој изминатата работна седмица ја одбележа Неделата на борбата 
против пушењето. Универзитетот „Гоце Делчев“ заедно со Факултетот 
за медицински науки повторно меѓу младата популација -учениците 
од основните и средните училишта, овојпат со една и единствена цел 
на поинаков, интересен, интерактивен начин да ја пренесе пораката за 
штетноста од консумирањето цигари. Во рамките на Неделата на борбата 
против пушењето беа одржани едукативни предавања во сите основни и 
средни училишта во Штип, а беа поделени и едукативни материјали кои 
содржат информации за тоа што содржи една цигара и како за период од 
четири недели пушачите можат лесно да се откажат од цигарите. Одделот 
за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата на активностите, 
комуникацијата со училиштата и техничка и логистичка поддршка при 
промоциите во училиштата. Освен тоа, Одделот за реклама и пропаганда 
ги подготви и пропагандните материјали кои беа вклучени во кампањата. 

Одделот за реклама и пропаганда ги организираше активностите за 
учество во манифестацијата по име „Сакај ја Македонија – уживај во 
својата татковина“. Манифестацијата имаше за цел да ги промовира своите 
позитивни специфики пред домашните посетители, но и пред странските 
туристи и гости. Манифестацијата беше организирана во периодот од 8 
до 26 јуни, низ претставување на секој од осумте региони.  Источниот 
плански регион се претстави на 12 јуни, на вкупно 22 штанда. На еден од 
штандовите, Универзитетот „Гоце Делчев“ ги претстави своите факултети 
и студиски програми и ги информира сите заинтересирани за можностите 
и условите за студирање во новата академска 2010/2011 година.

Во текот на јуни, Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во 
подготовката на информаторите за студентите од прв и втор циклус. 
Истите беа комплетирани во координација со проректорката за настава, 
проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска.  

Јуни/јули/август 2010 г. - Во периодот од јуни до септември, 
традиционално се организише турнеја низ цела Македонија, во која 
настапи Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Одделот за џез. Во планираните настапи во август, како и 
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претходната година, настапија студентите од Одделот за џез, како и 
квартетот Тони Китановски, Александар Секуловски, Васил Хаџиманов, 
Мартин Ѓаконовски-Шпато. Со турнејата беа опфатени вкупно 15 градови. 
Настапите во градовите се организирани по следниов распоред:

28 јуни  – Кочани, 30 јуни  – Берово, 1 јули  – Виница, 7 август – 
Охрид,  9 август  – Кавадарци, 10 август  – Гевгелија, 11 август  – Радовиш, 
12 август  – Струмица, 13 август  – Штип, 14 август  – Св.Николе, 15 
август – Пробиштип, 16 август – Велес, 18 август – Прилеп, 18 август  – 
Битола и 20 август  – Скопје. 

Поради временските непогоди, концертот во Берово не беше 
реализиран.

На концертите свое учество дадоа Одделот за џез и Одделот за 
етнокореологија при ФМУ. Исклучок беа Охрид, Битола и Скопје, каде 
наместо Одделот за џез настапуваше квартет составен од Тони Китаноски, 
Александар Секуловски, Васил Хаџиманов и Мартин Ѓаконовски-Шпато. 
Одделот за реклама и пропаганда ги подготви материјалите во кои спаѓаа 
флаери и брошури за ФМУ и Универзитетот, а се погрижи и за нивна 
дистрибуција. Покрај студентите од Факултетот за музичка уметност и 
придружба од претставници од истиот Факултет, на турнејата активно 
беа вклучени претставници од Центарот за односи со јавноста кои се 
задолжија за фотографирање, медиумско покривање на настанот, делење 
флаери, организација на локалните медиуми да го покријат настанот. 
Освен ова, во текот на август, во склоп на турнејата, Центарот за односи 
со јавноста предложи користење на алтернативна реклама низ движечки 
билборди кои би содржеле информации за Универзитетот и информации 
за уписните рокови. Во делот на реклама на Универзитетот, Одделот 
за реклама и пропаганда подготви и реализираше рекламирање преку 
подвижни билборди, во соработка со агенцијата „Вижн борд“. Подвижните 
билборди беа искористени за реклама низ градовите: Скопје, Гевгелија, 
Кавадарци и Охрид. 

Во пресрет на претстојните уписни рокови за новата академска 
година, Одделот за реклама и пропаганда реализираше повеќе активности. 
Во текот на јуни, Одделот за реклама и пропаганда во соработка со група 
волонтери од Театарската група „Конкордио“ подготви видеоспот за 
реклама на Универзитетот и претстојните уписни рокови. Видеоспотот 
се емитуваше на локалните телевизии ТВ Стар и ТВ Ирис, ТВ Кочани, 
ТВ Еми, ТВ Вис, ТВ Нова, како и на националната ТВ станица – Канал 5. 
Периодот на емитување беше од 15 јули до 1 септември. 

Во однос на печатениот материјал, ЦОЈ подготви флаер кој ги 
содржи информации за уписите 2010/2011 г. Флаерот беше дистрибуиран 
во весникот „Дневник“ (викенд издание 13 и 14 август), весникот „Вест“ 
(7 и 8 август), локалниот весник „Инфо Кочани“ (августовски број) и 
локалниот весник „Штипски глас“ (августовски број). Одделот за реклама 
и пропаганда подготви и аудиоспот за претстојните уписи. Аудиоспотот се 
емитуваше на „УГД ФМ“, како и на националните радиостаници „Антена 
5“ и „Метрополис“ во периодот од 15 јули до 1 септември. 
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Август 2010 г. - Во текот на август, Одделот за реклама и пропаганда 
заедно со Одделот за радио реализираше отворено студио со програма во 
живо од кафе-бар „Сквер“, како и отворено студио од пред Ректоратот, на 
првиот ден од првиот уписен рок, 17 август. 

Во текот на август, Одделот за реклама и пропаганда подготви 
аудиореклами за ИТ академијата на УГД и студентскиот сервис е-индекс. 

Рекламите се емитуваа во текот на август и септември на „УГД ФМ“.
Во текот на август, Одделот за реклама и пропаганда започна со 

подготовка за проект - во соработка со Филолошки факултет. 

Септември 2010 г. - Во текот на септември, Одделот за реклама и 
пропаганда се вклучи во подготовка на брошура за Универзитетот, како 
и подготовка на мултимедијално ЦД за презентација на Универзитетот и 
неговите факултети. 

Освен тоа, Одделот подготви и решение за корпоративен идентитет 
на Универзитетот кој би се користел во комуникацијата преку пошта, 
е-маил, како и за изглед на меморандум и визит-карта. 

Одделот подготви и дизајн за две сценографии во форма на банер кој 
ќе се користи за одредени настани, прес-конференции, презентации и сл. 
Едната сценографија беше подготвена за Универзитетот, а другата за 
„УГД ФМ“. 

Во текот на септември, Одделот за реклама и пропаганда го подготви 
и реализираше проектот „Лист хартија и обоено небо“, во соработка со 
Филолошкиот факултет при УГД. Проектот се реализираше во периодот од 
27 септември до 29 септември. Проектот беше реализиран во просториите 
на Економски факултет. На првиот ден беше реализирана трибина со еден 
од најпознатите македонски автори, Венко Андоновски. По трибината, 
беше оставен простор за прашања од страна на посетителите. Вториот ден 
беше предвиден за разговор и предавање од страна на проф. д-р Виолета 
Димова, на тема поврзана со детската литература, по што се проектираше 
филм – биографија на писателот Чарлс Буковски. Во третиот и последен 
ден од проектот беше реализирано предавање од страна на современиот 
македонски писател, проф. д-р Александар Прокопиев. Со него, во склоп 
на проектот беше реализирано и интервју на „УГД ФМ“. 

Во текот на септември, Одделот за реклама и пропаганда ја заврши 
и поготовката на спецификација за рекламни материјали за 2011 година.

Во текот на септември, Одделот за реклама и пропаганда се вклучи 
и во подготовките и организацијата на Македонско-украинската научна 
конференција на УГД. Конференцијата се одржа на 1 октомври, во 
конференциската сала во Ректоратот. 

Октомври 2010 г. - Во текот на октомври, Одделот за реклама и 
пропаганда оствари повеќе организациони активности и проекти. Дел од 
активностите ги вклучија организацијата на: Научната конференција за 
Јосиф Ковачев, трибина – работилница со Универзитетот на Југоисточна 
Европа, како и организација на Недела на германски филм, во соработка 
со Германската амбасада во Скопје. 
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Освен тоа, Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во 
организацијата на хуманитарна акција во соработка со Црвен крст – Штип. 
Во акцијата беше реализирано откупување на 500 шолји по цена од 100 
денари, а средствата беа донирани на гладните и материјално немоќните. 

Во текот на октомври, Одделот за реклама и пропаганда оствари 
соработка со магазинот „Шило“ од Австралија, за откупување на рекламен 
простор во нивниот магазин. 

Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата и 
промоцијата на одбележувањето на годишнината од основањето на 
Центарот за односи со јавноста. Прославата се одржа во кафе-бар „АЈС“, 
каде беше организирана забава со специјална програма од страна на „УГД 
ФМ“. На прославата, покрај вработените во УГД, присуствуваа и студенти 
и соработници од локалните медиуми.  

Ноември 2010 г. - Во текот на ноември, Одделот за реклама и 
пропаганда се вклучи во повеќе активности и проекти. Беше реализиран 
состанок за подготовка на потребни ексклузивни материјали за доделување 
на патрониот празник на Универзитетот. 

Во текот на ноември беше подготвена и реклама за списанието за 
деца со посебни потреби. 

Во текот на ноември, Одделот за реклама и пропаганда организираше 
прес-конференција за локалните медиуми, со цел известување за тековните 
и претстојните настани во ЦОЈ и Универзитетот. 

Во ноември беше реализирана и соработка со ТВ Кочани за 
рекламирање на Универзитетот. 

Во текот на ноември, Одделот за реклама и пропаганда се вклучи 
во организацијата за пречек на хрватската делегација во Ректоратот и во 
Универзитетското радио. 

Во текот на ноември, Одделот за реклама и пропаганда се вклучи 
во организацијата за пречек на претставници од Британскиот совет во 
Ректоратот на Универзитетот.

Декември 2010 г. - Во текот на декември, Одделот за реклама и 
пропаганда подготви сет рекламни материјали и пакети за потребите на 
Ректоратот и Факултетот за природни и технички науки. 

Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во подготовката на 
брошура за полесно користење на Live@Edu.

Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во подготовката на 
брошура за полесно користење на Електронскиот индекс на УГД. 

Одделот за реклама и пропагада се вклучи во подготовка на 
презентација на македонски и англиски јазик, за потребите на Ректорот 
на Универзитетот. 

Оддел за радио и ТВ
Во декември 2009 година се работеше на Дозвола за вршење на 

радиодифузна дејност, во подрачјата каде што Универзитетот има свои 
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кампуси. Изработено е решение за можност на емитување во регионот 
по кампуси, како и груба финансиска конструкција околу изведувањето 
на истата. Беше објавен Конкурс за прием на волонтери за програмски 
содржини и беа примени 30-тина апликации.

Радиото учествуваше со аудиоефекти за претставата за деца одржана 
во Ректоратот - ВИТЕЗОТ МАСКА И ЗЛОБНИОТ ВОЛШЕБНИК 
ЛЕДЕНА РАКА.

Во јануари 2010 година се вршеше оформување на програмата 
и истата претрпе неколку промени во утринскиот дел. Беше составен 
ценовникот за вршење на услуги во „УГД ФМ“, за користење на 
студија, изработка на реклами и изнајмување на опрема. Во останатиот 
дел програмата и активностиоте на радиото беа во нормален режим со 
24-часовна програма. 

Активности околу промовирањето на ИТ Академијата со аудио 
реклами.

Започна емитување на „СВЕЖ ВОЗДУХ“ од 12 до 14 часот.
Во февруари 2010 беше промовирана емисијата за јавни набавки, како 

резултат од Конкурсот за програмски содржини во „УГД ФМ“ од страна 
на Одделот за јавни набавки и емисијата „ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА“ на 
д-р Кирил Барбареев.

Беше промовирана емисијата „АКУСТИКА ФМ“ резултат од 
Конкурсот за програмски содржини во „УГД ФМ“ од страна на Славе 
Димитров од Издавачка дејност.

Беше промовирана емисијата за рок музика „РОК ИНФУЗИЈА“ на 
Димитар Љуботенски.

Беше промовирана емисијата за џез „Џез индекс“, која ја подготвува 
волонтер Мартина Николовска.

Беше промовирана емисијата „УГД ТОП 20“ на Виктор Димитров 
– ди-џеј Сателит и „ИНДЕКС 6“ на најголемите хитови  на Јасна 
Величковска – волонтер.

Утврување на нова програмска шема со внесување на новите 
содржини, како и целосно осмислување и дизајнирање на сите емисии.

Во март 2010 г., покрај новите содржини воведени на радио, за дел од 
нив беа направени и видеореклами за локалните телевизии во продукција 
на „УГД ФМ“. 

„УГД ФМ“ беше вклучен во инсталацијата на опремата на 
Мултимедијалниот центар, во делот на озвучување и видеопроекции.

Во овој период интензивно се работеше на подготовките за патронот 
на Универзитетот - 27 март, „УГД ФМ“ се вклучи како од аспект на 
организација, така и во подготовките на материјали, решенија, филм, 
аудиоматеријали и видеоматеријали  за реализација на истиот од страна 
на ЦОЈ.

Во април 2010 г., се работеше редовна програма според зададената 
програмска шема. Изработка на видеоматеријал за промоција на 
Универзитетот по барање од Владата на Република Македонија. 
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Програма во живо од Саемот на образование и кариера, како и 
програма во живо од „Версај - Jazz  Appreciation  Month“ во соработка со 
Американското катче.

Во мај започна преставувањето на факултетите на програмата 
на „УГД ФМ“, како дел од кампањата за информирање на младите за 
можностите и капацитетите на Универзитетот „Гоце Делчев“. Во мај беше 
изработена и хостирана веб-страница на „УГД ФМ“ - ugdfm.ugd.edu.mk и 
беа започнати процесите за нејзино ажурирање и додавање на содржини.

„УГД ФМ“ беше ко-организатор на Астибо џез фестивалот, 
со видеореклама, аудиореклама и подготовка со озвучување во 
Мултимедијалниот центар. 

Изработка на видеоспот за Факултетот за медицински науки, пренос 
во живо на радио од „Лого кафе“ во кампањата -  Неделата за борба против 
пушењето.

Во јуни 2010 г., Универзитетското радио „УГД ФМ“ беше со 
својата редовна програма, и покрај тоа зеде учество со информирање од 
крводарителската акција и организација и озвучување годишниот концерт 
на ФМУ. 

Редефинирање на веб-страницата на „УГД ФМ“.
„УГД ФМ“ ги следеше концертите на Факултетот за музичка 

уметност со нивните настапи низ целата држава. 
Во јули беше завршена првичната верзија на веб-страницата на 

Универзитетот, со анкета која имаше за задача да ја оцени програмата 
на Универзитетското радио. Беа завршени подготовките за редовната 
програма која се емитуваше во текот на одморот. 

Во август Универзитетското радио „УГД ФМ“ ги следеше и 
настапите на Факултетот за музичка уметност во рамките на промоцијата 
на Универзитетот низ градовите во Република Македонија. Беа договорени 
емисиите од областа на здравството во оработка со „Филип II“.

„УГД ФМ“ се концентрираше со редовната програма и промовирањето 
во програма на вториот циклус на студии. 

Беше извршена обука на волонтерите што започнаа со нови емисии 
на „УГД ФМ“, за подобрување на дикцијата, начинот на презентација и 
монтажа на програмите и рубриките што ги уредуваат.

Септември 2010 г., воведена е новата програмска шема на „УГД 
ФМ“, која содржеше како измени во поглед на програмската шема, така и 
во поглед на распределбата на рубриките и емисиите кој волонтерите ги 
имаа како обврска. Емисијата „Свеж воздух“ започна со нов термин од 12 
до 16 часот, што во изминатиот период се покажа како потреба. Емисијата 
ја презеде Игор Стојанов заедно со Дијана Насева.

Беа воведени нови емисии: „Басни и тапани“, „Толку добри вибрации“ 
и рубрики „Нешто многу важно“ и „Десетка“. Игор Стојанов и Влатко 
Миленкоски беа задолжени за новиот дизајн и структура на веб-страницата 
и нејзиното поврзување со социјалните мрежи, како и маркетингот на 
истата.
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Октомври 2010 г., започнаа подготовките за роденденот на „УГД 
ФМ“ и програмски и од организационо одбележување на првиот роденден 
на Универзитетското радио. Беа изготвени роденденски програми и 
џинглови кои на кратко ја опишаа првата година од постоењето на „УГД 
ФМ“. 

Редовната програма и промовирањето на Универзитетот во јавноста  
беше редовна обврска на вработените.

Беше добро покриен и „Макфест“ – фестивалот на забавна музика, а 
на истиот се промовираше и Универзитетот со флаери, летоци и сл.

„УГД ФМ“ го следеше и настанот на Правниот факултет на 15 
октомври, кога Претседателот на државата Ѓорге Иванов одржа предавање 
на студентите од Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“.

„УГД ФМ“ ја следеше и промовираше НЕДЕЛАТА НА ГЕРМАНСКИ 
ФИЛМ – одржана во Мултимедијалниот центар на Економскиот факултет.

„УГД ФМ“ ја следеше и промовираше хуманитарната акција на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со Црвен крст – Штип, која 
започна на 20 октомври и  траеше до 22 октомври. Акцијата вклучи 
собирање на храна, облека, обувки, средства за хигиена, постелнина за 
помош на најранливите лица, но и донација на парични средства.

Ноември 2010 г., покрај својата редовна програма со редовната 
програмска шема, „УГД ФМ“ учествуваше во промоцијата на успешниот 
проект на Универзитетот да го прикаже филмот „Мајки“ во својот 
Мултимедијален центар, како и Месецот на македонски филм, организиран 
од страна на Универзитетот „Гоце Делчев“.„УГД ФМ“ беше база и место 
на развој на новиот проект на Универзитетот, а тоа е интерна телевизија 
која ќе овозможи централизирано менаџирање на информациите и 
навремено информирање на студентите во сите кампуси. Техничкиот дел 
од истата беше успешно завршен и таа започна со експерименталниот 
период на емитување. Во тек се подготовки за целосна имплементација и 
менаџирање на истата од Центарот за односи со јавноста.

Дополнителни активности на Центарот за односи со јавноста со 
неговите Оддели за реклама и пропаганда и радио и ТВ

Во текот на октомври, Центарот за односи со јавноста со своите оддели 
за реклама и пропаганда и Оддел за радио и ТВ започна да подготвува и 
проект со активности во Мултимедијалниот центар на УГД. Поконкретно, 
се работи за проекции на филмови и играње на театарски претстави на 
сцената на Мултимедијалниот центар. 

Во овој проект беа опфатени следниве активности:
- 3 ноември – 10 ноември: Проекција на филмот „Мајки“ на Милчо 

Манчевски;
- 1 декември – 16 декември: „Месец на македонскиот филм“;
- 3 декември: Посета на Милчо Манчевски со вклучување на трибина 

– разговор со студентите и љубителите на филмот и уметноста, како 
и остварување на интервју во Универзитетското радио. 
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Центарот за односи со јавноста оствари и соработка со Театарот 
за деца и младинци. Од оваа соработка беа реализирани две детски 
претстави: „Македонска приказна“ која се изведуваше на 30 ноември и 
„Дете Голомеше“ која се изведуваше на 6 декември. 

Освен тоа, во Мултимедијалниот центар беше реализирана и уште 
една претстава, овојпат за возрасни. Претставата со име „Како да ја убиеш 
сопругата и зошто“ беше изведувана во Мултимедијалниот центар на 20 
декември 2010 г. 

Во текот на декември, Одделот за реклама и пропаганда се вклучи и 
во проект „Серија на јавни дебати“ во соработка со Фондацијата за развој 
на локалната заедница – Штип. Одделот за реклама и пропаганда даде 
техничка и логистичка поддршка во организирањето на две дебати кои беа 
предвидени за декември. Дебатите беа организирани на 16 и 23 ноември, 
во просториите на Кампус 2, Педагошки факултет.  

Освен овие активности, Одделот за реклама и пропаганда заедно со 
Одделот за радио и ТВ изработија вкупно 23 броеви на Информативниот 
билтен, што се дистрибуира еднаш неделно во електронска форма до сите 
вработени на УГД и медиумите на локално ниво. 

XIII. ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ

Согласно со Планот за работа за 2010 г., активностите на Центарот 
за обезбедување на квалитет на УГД беа фокусирани во правец на неколку 
групи активности и тоа:
1. Финализирање на формалната организација на Центарот;
2. Подготовка и реализација на постапката за самоевалуација на 

Универзитотот;
3. Подготовка и иницирање на постапка за сертификација, согласно со 

ISO 9001 системот за управување со квалитет;  
4. Подготвителни активности за организација на Оддел за обуки и 

компетенции. 
Подетален опис со хорнологија на активностите е даден во 

продолжение.

Хронолошки приказ на активностите 
Првата активност беше во целост завршена заклучно со мај 2010 г., 

кога сите документи изработени од работната група (предлог-правилник, 
визија, мисија, структура, како и низа дополнителни документи) во 
финалната форма беа усвоени во целост од универзитетските органи.

Во рамките на овие подготвителни активности, посебно внимание 
беше посветено на развивање на процедури и методологии за изведување 
на постапките за интерна евалуација, а пред сè на дефинирање на инпутите. 

Следствено на тоа, ЦОК како организатор на сите активности 
беше директно инволвиран и во процесот на самоевалуација. Центарот 
во директна соработка со комисиите за самоевалуација (на единиците и 
на Универзитетот) директно асистираше во прибирањето и анализа на 
податоците, како и обезбедување на врска со другите служби и центри 
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при УГД. 
Ефикасната соработка со комисиите овозможи брзо, транспарентно 

и ефикасно завршување на сите активности и усвојување на завршниот 
извештај на 23.12.2010 г. 

Со цел да се заокружи процесот, инциран е процес на контрола 
на интегритетот на податоците во извештајот, како и дефинирање на 
заклучоците и формирање на „криви на учење“, кои ќе бидат основа за 
изведување на наредните актвности.

Во поглед на активностите за сертификација на Универзитетот, 
согласно со Системот за управување со квалитет (ISO 9001), направени се 
прелиминарни контакти со реномирани куќи за сертификација и извршен 
увид во постојната состојба на овој план. Имајќи ги предвид условите 
и расположливоста на внатрешни ресурси, формиран е работен тим во 
состав м-р Емилија Ристова и Љубица Стефановска, чија задача е да 
започне со подготовките за сертификација. Тимот од октомври 2010 г. 
интезивно работи на дефинирање на организационата шема (обемот во 
кој ќе се врши сертификација), дефинирање на основните (core)  процеси, 
како  процедури и работни упатства. Сите планирани активности се во тек 
и истите треба да продолжат и во наредната година.

Околу последната активност, организацијата на Оддел за обука 
и компетенции во рамките на ЦОК, исто така беа презмени обемни 
активности кои започнаа со посета и преговори со слични центри во 
Европа. Овие активности резултираа со потпишување на договор за 
соработка со една од најпрестижните европски куќи во оваа област TUV 
Rhineland, Германија (дирекцијата во Романија, надлежна за балканските 
држави). 

Во рамките на тој договор беа извршени обуки на персоналот 
задолжен за логистичка поддршка и организација на овој оддел (Милкица 
Панева и Ана Петровска, комплетираа примарна обука во Центарот 
за тренинг и компетенции во Букурешт – Романија). Работниот тим 
пристапи на изготвување на правилници за организација, како и планови 
за реализација на обуките. Планирано е овие активности поинтензивно да 
продолжат во текот на наредната година.

Предлог-програма за работа на Центарот за обезбедување на 
квалитет за 2011 г.

Заради подобра прегледност, активностите се синтетизирани 
табеларно во продолжение. За секоја активност е дефинирана временската 
рамка и периодот на реализација.
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Опис на активност Временска рамка

Активности за внатрешна евалуација на квалитет

1 – 6 месец

изготвување на “learning curves”
имплементација на анкетните прашалници во ERP 
софтверот
тестирање и имплементација на системот за прибирање на 
податоци и нивна анализа
Активности за сертфикација 
изработка на основните документи и процедури, подготовка 
на прирачник за обезбедување на квалитет

1-7 месец

обуки на работниот тим и нивно сертифицирање за 
експерти/внатрешни аудитори 

3-9 месец

Организација на Оддел за обуки и компетенции 
изработка и усвојување на Правилник за организација на 
работата на ООК 

1-2 месец
изработка на План за изведување на обуки за 2011 година 

тренинг обуки (на 2-3 тематики) 9-10

сертификација на обучувачи/експерти 9-12

XIV. ЦЕНТАР ЗА Е-УЧЕЊЕ

Центарот за електронско учење (ЦЕУ) е формиран во септември 2008 
година, но започна со работа во септември 2009 година под раководство на 
м-р Зоран Здравев. Основната цел на овој Центар е да се воведат модерни 
форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“, нови технологии: 
(интерактивни табли, графички табли, мултимедиумски софтвер и 
хардвер, аудиовизуелна опрема и друго), како и перманентни обуки на 
наставници, учители, студенти и ученици од универзитети и училишта 
во Република Македонија. Развојот на интернетот и мултимедијалните 
технологии се основна на e-учење.

Центарот за електронско учење моментално функционира во состав:
Бр. Презиме и име Звање

1 М-р Зоран Здравев Асистент на Факултет за информатика
2. М-р Ѓорги Димов Асистент на Факултет за информатика
3. Силвана Крстева Лаборант на Технолошко-технички факултет
4. Никола Димитров Дипл. инф. инж., волонтер
5 Александар Донев Дипл. граф. инж., волонтер

До септември 2010 г. во состав на Центарот за електронско учење 
работеа и  м-р Алексанадар Крстев и дипл. инф. инж. Маја Ристова, 
волонтер.
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1. Извештај за тековните активности на Центарот за електронско 
учење

Во периодот од ноември 2009 г. до декември 2010 г., Центарот за 
електронско учење реализираше голем број на активности, во согласност 
со предвидената програма за работа. Во континуитет е даден хронолошки 
преглед на реализираните тековни активности:

Во периодот од ноември 2009 г. до јануари 2010 г. во просториите на 
ЦЕУ беа одржани почетни курсеви за користење на „Moodle“ платформата 
за наставниците и соработниците од сите 13 факултети во рамките на 
Универзитетот „Гоце Делчев“.

Со цел полесно да се пристапи до саканите информации за дејностите 
и активностите на Центарот за електронско учење беше креирана веб-
страница. 

Во периодот од 20 јануари до 28 февруари 2010 г., Центарот за 
електронско учење одржа обука за наставничкиот кадар од Факултетот 
за музичка уметност, Филолошкиот факултет и Факултетот за туризам и 
бизнис логистика во Гевгелија, со цел да се решат проблемите поврзани со 
примената на платформата за електронско учење. 

Исто така, во овој период беа предложени дизајни за неделниот 
весник „Е-инфо“ и подготовка на содржините за весникот, кој ќе содржи 
корисни совети за полесно користење на ИКТ алатките.

Во периодот од февруари до март 2010 г. беше креирано и усвоено 
логото на ЦЕУ. Во овој период беше креиран и нов изглед за Moodle 
платформата со сопствено лого на Центарот, со менија и линкови кон 
корисни страници. На 5 март 2010 година официјално беше пуштен во 
употреба првиот број од неделниот весник „Е-инфо“, кој во континуитет 
излегува еднаш неделно, со исклучок на периодот за време на годишните 
одмори. Во овој период, беа реализирани и голем број на тековни 
активности како: решавање на проблеми на кориснички профили и 
невалидни курсеви, континуирано менување и ажурирање на содржините 
на веб-страницата на Центарот за електронско учење и сл.

Во периодот од 31 март до 30 април 2010 г. беше инсталиран нов 
појак сервер (поради зголемување на бројот на корисници) со најнова 
верзија на системот за електронско учење. Беше усвоен Правилник за 
работа, Ценовник на услуги и План за одржување на системот за е-учење.

Започна и реализацијата на вториот дел од курсевите за користење 
на „Moodle“ платформата за наставниците и соработниците од сите 13 
факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“.

Во периодот од април до мај, Центарот за електронско учење 
продолжи со реализацијата на веќе започнатите кусеви според планираната 
динамика. Во просторите на Работничкиот универзитет во Струмица се 
одржа курс за проектот „Доживотно учење во секој дом“, а исто така се 
изврши подготовка на курсевите за ИТ ресурси. 

Во периодот од 31 мај до 30 јуни 2010 г., во просторите на Центарот 
за електронско учење беа одржани курсевите за ИТ – ресурси за 
нововработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ и беа завршени 
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курсевите за користење на „Moodle“ платформата за наставниците и 
соработниците.

Напредните курсеви за користење на Информатичката компјутерска 
технологија - ИКТ во наставниот и истражувачкиот процес се одржаа 
во периодот од (23.8 – 20.9.2010 година). Беше изработено упатство 
за користење на Moodle курсевите. Во овој период во просториите на 
гимназијата „Добри Даскалов“ во Кавадарци се одржа курсот за проектот 
„ Доживотно учење во секој дом“.

Во периодот од 1 октомври до 31 октомври, Центарот за електронско 
учење покрај извршувањето на тековните активности, на 18 октомври 
доби нов изглед на веб-страницата, со целосно нов концепт. Новиот изглед 
е компактен, едноставен, функционален и е приспособен за корисниците 
полесно да можат да пристапат до саканите информации и содржини. 
На страницата може да се добијат информации за Центарот, неговата 
програма и работа, кориснички упатства за наставниците и студентите, 
како и материјали поврзани со електронското учење. Овде може да се 
прегледаат најновите соопштенија од Центарот, корисниците може да 
пристапат кон нивната е-пошта, да ги погледнат сите досегашни изданија 
на електронскиот информатор „Е-инфо“ и да пристапат кон платформата 
Moodle.

Во периодот ноември - декември е направено финализирање на 
уредувањето на Moodle платформата, односно беа остранети сите глобални 
привилегии кои ги имаа професорите и асистените за креирање на курсеви. 
Со ова се овозможи отстранување на сите невалидните курсеви од Moodle 
платформата. На овој начин само со овластување од ЦЕУ, професорите 
и асистентите може да креираат курсеви само за својот факултет и 
соодветната студиска година за која е наменет предметот. Исто така, 
беа извршени и стандардните активности на уредување на профилите на 
корисниците (заборавени лозинки, поправка на имињата на студенти со 
кирилица и др.), ажурирање на содржините на веб-страницата, неделно 
издавање на „Е-инфо“ и сл.

2. Систем за управување со учењето (Learning management Sys-
tem – Moodle)

Центарот за електронско учење ја користи Moodle платформата, која 
има за цел да обезбеди соодветен развој на вештините и компетенциите кои 
се неопходни за 21 век, а особено за да се осигура дигиталната писменост 
на студентите, која е неопходна за нивната идна професија или кариера. 
Исто така, овој софтверски пакет нуди зголемен и подобар пристап на 
студентите до креираните курсеви.

Moodle платформата (податоци земени на 10.12.2010) има околу 
8.202 корисници, од кои 215 се професори, асистенти и лаборанти, 
а останатите се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 
Моментално се креирани вкупно 760 курсеви на Moodle платформата 
кои се активни, односно креирачите на своите курсеви водат редовна и 
постојана контрола на своите курсеви, за содржините, активностите и 
студентите зачленети во нив. Во табела 1 се дадени најновите податоци 
кои ја дефинираат искористеноста на Moodle платформата. 
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Табела 1. Искористеност на Moodle платформата
Вкупен број

Курсеви 760
Корисници 8.202
Задачи на улогите 43.774

Предавачи 215

Пораки 31.804

Прашања 2.294

Ресурси 8.258

3. Реализирани курсеви 
Во рамките на Центарот за електронско учење беа реализирани 

повеќе курсеви. Во прилог се дадени одржаните кусеви и бројот на 
присутни учесници по хронолошки редослед.

1. Во периодот од ноември 2009 до јуни 2010 година во просториите 
на ЦЕУ беа одржани почетни курсеви за користење на „Moodle“ 
платформата за наставниците и соработниците од 13 факултети во 
рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ (табела 2).

Табела 2. Податоци за курсевите за користење на „Moodle“ 
платформата

Назив на факултетот
Број на присутни

ноември-јануари април-јуни
Земјоделскиот факултет 22 11

Факултетот за природни и технички науки 19 14

Факултетот за информатика 12 12

Економскиот факултет 18 6

Педагошкиот факултет 15 14

Правен факултет 9 9

Филолошки факултет 19 16

Факултет за медицински науки 14 15

Факултет за музичка уметност 13 4

Технолошко-технички факултет 11 11

Машински факултет 8 8

Електротехнички факултет 2 2

Факултет за туризам и угостителство 2 7

Вкупно 164 129
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2. Во периодот од март до мај во просторите на Работничкиот 
универзитет во Струмица се одржа курс за проектот „Доживотно учење 
во секој дом“ на кој присуствуваа 15 учесници.

3. Курсевите за ИТ – ресурси за нововработените на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ беа одржани во периодот од 31 мај до 30 јуни 2010 г. 
Курсевите беа организирани така што вработените беа поделени во три 
групи: администрација, наставници и соработници и технички персонал.
 – Курсевите за администрацијата беа организирани на принципот 6 x 

3 часа, односно 6 присуства по 3 часа во две групи. Предавањата беа 
организирани на следниов принцип:

1 термин Оперативен систем и правилно користење 

2 термин MS Offi ce пакет (Microsoft Outlook)

3 термин Microsoft Word

4 термин Microsoft Excel

5 термин Microsoft PowerPoint, Интернет и безбедност

6 термин Хардвер кој се користи на УГД

Табела 3. Курсевите за ИТ – ресурси организирани за администрација

Администрација Број на 
присутни Предавач

1 термин (1 група) 7 Маја Ристова, Зоран Здравев

1 термин (2 група) 8 Маја Ристова, Зоран Здравев

2 термин 13 Маја Ристова

3 термин 14 Маја Ристова

4 термин 13 Зоран Здравев, Маја Ристова

5 термин 13 Маја Ристова

6 термин 12 Гоце Богатинов

Вкупно 80

 – Курсевите за наставниците и соработниците беа организирани на 
принципот 3 x 3 часа, во три групи. Предавањата беа организирани 
на следниов принцип:

1 термин Оперативен систем, правилно користење и Microsoft 
Outlook

2 термин MS Offi ce (Word, Excel и PowerPoint)

3 термин Хардвер кој се користи на УГД.
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Табела 4. Курсевите за ИТ – ресурси организирани за наставници и 
соработници

Наставници и 
соработници

Број на 
присутни Предавач

1 термин – прва група 3 Ѓорги Димов

1 термин – втора група 3 Александар Крстев

1 термин – трета група 11
Маја Ристова, Александар 

Крстев 
2 термин – прва/втора 

група
7 Александар Крстев

2 термин – трета група 10 Ѓорги Димов

3 термин – прва/втора 
група

5 Гоце Богатинов

3 термин – трета група 12 Гоце Богатинов, Зоран Здравев

Вкупно 51

 – Курсевите за техничкиот персонал беа организирани на принципот 3 
x 3 часа. Предавањата беа организирани на следниов принцип:

1 термин Запознавање со оперативниот систем, најава и др.

2 термин MS Offi ce (Word, Outlook, Power Point)

3 термин Хардвер кој се користи на УГД

Табела 5. Курсевите за ИТ – ресурси организирани за техничкиот 
персонал

Технички персонал Број на 
присутни Предавач

1 термин 7 Ѓорги Димов 

2 термин 7 Александар Крстев

3 термин 7 Гоце Богатинов

Вкупно 21

4. Во септември во просториите на гимназијата „Добри Даскалов“ во 
Кавадарци се одржа почетен курс за користење на е-учење со Moodle на 
кој присуствуваа 15 учесници.
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5. Напредните курсеви за користење на Информатичката компјутерска 
технологија - ИКТ во наставниот и истражувачкиот процес се одржаа во 
периодот од (23.8 – 20.9.2010 година). Во рамките на овие курсеви беа 
опфатени некои од електронските алатки кои овозможуваат работа преку 
онлајн соработка, користење на програмата OneNote, напредно користење 
на Word (содржина, референции, библиографија, колаборација), Google 
Documents, Google Wave и други. Опфатени беа и алатки од Microsoft (Mi-
crosoft Skydrive) кои помагаат при собирање на информации и ажурирање 
на содржини преземани од Интернет. Курсевите за наставниците и 
соработниците беа организирани во групи, за вработените од сите 
факултети во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ во времетраење 
од 3 часа. Во табелата 6 е даден датумот на одржување на курсот, бројот 
на присутни наставници и соработници, како и предавачот кој го одржал 
курсот. 

Табела 6. Датум на одржување на курсот и број на присутни наставници 
и соработници

Датум на одржување на 
курсот

Број на 
присутни Предавач

1 термин (23.8.2010 год) 16 М-р Зоран Здравев

2 термин (24.8.2010 год) 15 Маја Ристова

3 термин (25.8.2010 год) 17 М-р Ѓорги Димов

4 термин (26.8.2010 год) 16 М-р Ѓорги Димов, Маја Ристова

5 термин (27.8.2010 год) 16 М-р Зоран Здравев

6 термин (30.8.2010 год) 15 М-р Ѓорги Димов

7 термин (23.8.2010 год) 17 М-р Зоран Здравев

8 термин (30.8.2010 год) 7 М-р Ѓорги Димов

Вкупно 119

Табела 7. Вкупен број на одржани курсеви и учесници

Одржани курсеви
Број на 
присутни

1.Курсеви за користење на „Moodle“ платформата - прв дел 164
2.Курсеви за користење на „Moodle“ платформата - втор дел 129
3.Курсот за проектот „Доживотно учење во секој дом“ 15
4.Курсевите за ИТ-ресурси за нововработените 152
5.Курсот за гимназија „Добри Даскалов“ 15



Годишен извештај

115

6.Напредните курсеви за користење на  ИКТ 119
Вкупно кандидати 594

Центарот за електронско учење издаде вкупно 150 сертификати за 
наставниците и соработниците кои присуствуваа на курсевите.

 XV. ИТ ЦЕНТАР

Во годината која истекува ИТ центарот учествуваше во проекти кои 
имаат важно место во работата на УГД.

Редоследно ќе бидат наведени.
Имплементација на ERP платформа (CRM и Navision)

 – Иницијална имплементација на почетна верзија на CRM софтверската 
платформа согласно со техничката спецификација.

 – Перманентна надградба на ERP софтверската платформа согласно 
со деталната разработка на техничката спецификација, во однос на 
имплементацијата на сите постоечки и/или нови бизнис процеси, 
правила и логики.

 – Перманентна анализа, дизајн, тестирање и продукција на сите 
новоимплементирани функционалности.

 – Постојана комуникација (e-mail, телефон, brain storming сесии 
и оперативни состаноци) со инволвираните имплементатори од 
страната на Логин системи.

 – Реализација на бројни оперативни интерни состаноци со менаџментот 
на УГД заради прецизирање на бизнис процесите.

 – Континуирано реализирање и координирање на обуки за сите крајни 
корисници на ERP платформата.

 – Вклучување на две дополнителни лица во работата на Одделот за 
оддржување на софтвер.

 – Почеток на процес за техничко средување и специфицирање на 
работни процеси и процедури на ООС заради идна сертификација.

Имплементација на електронски индекс (CRM софтверска 
платформа, веб-портал за наставнички и соработнички кадар, веб-
портал за студенти)

Внесување на сите студиски програми за следниве генерации на 
студенти:
 – 2007/2008
 – 2008/2009
 – 2009/2010
 – 2010/2011.

Техничка и оперативна координација на процесот на електронска 
обработка на податоците за сите постоечки студенти на УГД ретроактивно 
и тековно, од страна на сите вработени во Студентската служба на УГД и 
дополнително ангажираните лица.

Имплементација на системски правила и процедури, согласно 
со Статутот и Правилникот на УГД, карактеристични за работата на 
Студентската служба.
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Пуштање во продукција на веб-портал за студенти:
 – Преглед на лични податоци;
 – Преглед на податоци за студирање;
 – Преглед на реализирани пријави.

Пуштање во продукција на функционалност за генерирање на 
извештаи на ниво на CRM:
 – Извештај за пријавени студенти;
 – Извештај за положени испити/дипломиран студент;
 – Реализација на Import апликација (Upisirang) 
 – Комплетна техничка координација и спроведување на процесот на 

упис на нови студенти (Конкурс за учебната 2010/2011 година);
 – Изработка на техничка спецификација за Анекс договорот (во однос 

на иницијалниот договор) со Логин системи;
 – Изработка на техничка спецификација за модулот за упис на студенти 

(кој треба да биде изработен од страна на Логин системи);
 – Пуштање во продукција на формата за преглед на финансиски 

трансакции на ниво на CRM (реализирани од почетокот на УГД);
 – Реализација на форма за системско префрлување на студент на ниво 

на CRM;
 – Максимално приспособување на визуелниот дизајн на CRM 

платформата на корисничките потреби;
 – Import на сликите за студентите запишани во учебната 2010/2011 

година;
Генерирање на најразлични видови на статистики за потребите на:

 – Менаџментот на УГД;
 – Менаџментот на одделните единици во состав на УГД.

Во завршна фаза (во корелација со финансиските трансакции):
 – Електронско пријавување на испит (веб-портал за студенти);
 – Електронски упис и заверка на семестар (веб-портал за студенти);
 – Електронски консултации (веб-портал за студенти/наставници);
 – Електронска огласна табла (веб-портал за студенти/наставници);
 – Електронски потпис (веб-портал за наставници);
 – Електронско оценување (веб-портал за наставници);
 – Електронско генерирање на извештај за пријавени студенти по сесија 

(веб-портал за наставници); 
 – Генерирање на административни документи на ниво на CRM.

Имплементација на Microsoft dynamics Navision софтверска 
платформа

Модул за човечки ресурси
 – Имплементација на електронско досие за вработен.
 – Имплементација на електронско досие за хонорарно ангажиран 

наставник.
 – Имплементација на електронско досие за волонтер.
 – Имплементација на форма за генерирање на потребни типови на 

извештаи и обрасци.
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 – Имплементација на форма за процесирање на одлуки за ангажман 
на редовно вработен наставнички кадар и хонорарно ангажиран 
наставнички кадар, и нивна синхронизација со системот за студентска 
служба.
Инкорпорирање на сите потребни контроли во однос на: 

 – студиски програми,
 – максимално оптоварување со часови (во однос на наставниот кадар).
 – Тековен развој на модулот во однос на потребните функционалности 

согласно со потребите на вработените во Секторот за човечки 
ресурси.

 – Форма за изготвување на анекс на договор за работно место, анекс на 
договор за работно место и плата и анекс на договор за плата.

 – Имплементација на системска класификација на научни полиња и 
подрачја за избор на наставен кадар.

Модул за јавни набавки
Техничка координација на процесот на имплементација на Модулот 

за финансии имплементиран од страна на Логин.
Доставување на потребните податоци (бази на податоци) од 

постоечките системи.
Организација и средување на податоците кои е потребно да се 

преземат од старите системи:
 – основни средства,
 – артикли,
 – добавувачи,
 – купувачи.

Регулирање на процесот на достава на КИБС фајл заради импорт во 
новиот модул (Navision) – оперативно и технички.

Перманентна комуникација и координација помеѓу Логин системи и 
оддел за финансии при УГД во однос на комплетирањето на барањата на 
клиентот.

Модул за јавни набавки
Имплементација на форми за процесирање на сите типови на постапки 

за јавни набавки:
 – мала набавка,
 – отворена постапка,
 – постапка со преговарање без објавување на оглас,
 – постапка со барање за прибирање на понуди.

Реализација на дел од побараните извештаи од страна на УГД кон 
Логин.

Имплементација на контроли, колони за приказ и функционални 
логики (бизнис процедури), согласно со изработената спецификација од 
страна на Одделот за јавни набавки при УГД.

Перманентна комуникација и координација помеѓу Логин системи и 
Оддел за јавни набавки при УГД во однос на комплетирањето на барањата 
на клиентот.
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Разрешување на бројни конфликтни ситуации во однос на одредени 
работни процедури.

Модул за управување со возила
Во тек е изработка на детална техничка спецификација од страна на 

Одделот за одржување на софтвер при ИТ центарот на УГД.
Систем за електронска евиденција на пристап и работно време 

(Тamacs)
Тековно одржување на апликацијата Tamacs.
Апликативна реализација на процесот на замена на токени со 

картички (во однос на вработените на УГД) во Tamacs.
Генерирање на сите потребни и побарани извештаи од страна на 

Службата за човечки ресурси од Tamacs и/или од дедицираната дата база.
Администрирање на интерната организација на апликацијата.

FACIT – библиотека
Тековно одржување на апликацијата (FACIT + Web catalog).
Постојана координација помеѓу Интек системи и Универзитетската 

библиотека во насока на средување на сите постоечки проблематични 
аспекти на апликацијата, а во поглед на задоволување на корисничките 
барања.

Организација на работна посета на Самир Лисанчич (Document servis 
– Сараево, БиХ).

Реализација на извештаи од апликацијата во координација со 
вработените во истата.

Имплементација на FIM 2010 Certifi cate Lifecycle
Проектот опфаќаше ангажман на вработени од ИТ центарот, заедно 

со консултанти и експерти од Microsoft сервиси и фирмата Интек.
Главни чекори во реализацијата на овој проект беа:

 – Тестирање на комбиниран модел на пластична картичка со чип од 
gemalto и RFID калем, како медиум за носење на електронскиот 
сертификат;

 – Изработка на различни дизајни за картичките на вработените и 
студентите;

 – Тестирање на софтвер и техника за печатење на картичките;
 – Дефинирање на план и начин за издавање на картички на вработени 

и студенти (овде е опфатено сликањето на вработените, скенирањето 
на сликите на студентите и графичка обработка);

 – Планирање и имплементација на софтверското решение за издавање 
и менаџмент на сертификатите;

 – Пуштање на портал за self-service на вработените и студентите;
 – Мигрирање на студентските пошти на систем хостиран од Mi-

crosoft (outlook.com) и креирање на врската CRM, AD, outlook со 
која автоматски ќе се креира студентско досие, корисничко име и 
електронска пошта на студентите.
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По завршувањето на имплементацијата успешно се испечатени 
и сертифицирани околу 4.500 картички за студенти и околу 500 за 
вработени.

Останува да се комплетира врската ERP(HR), AD, exchange со 
која ќе се автоматизира креирањето на нов вработен, корисничко име и 
електронска пошта.

Останати активности
Кампус договор за Microsoft лиценти
Поради истекот на постоечкиот тригодишен договор за бесплатни 

лиценци од Microsoft, започна процес за изготвување на документација 
и преговори за добивање на поволни услови за продолжување на овој 
договор.

Монтажа на безжичен систем за студенти и вработени
Опремата е добиена по завршена јавна набавка од минатата година.
Завршена е конфигурацијата на безжичната мрежа и се монтирани 

50% од набавените access point уреди по факултетите. Понатамошната 
монтажа ќе оди според потребите за безжично покривање.

Изготвено е упатство за користење на безжичната мрежа кое е 
објавено на официјалната веб-страница на УГД.

Изготвување на спецификација и реализација на јавна набавка 
за пасивна мрежна опрема (мрежен кабел, patch cords, мрежни 
приклучници, пластични додатоци за Legrand канал)

По добивањето на оваа опрема започна нејзината инсталација по 
новите објекти во Скопје, Гевгелија, Радовиш, Текстилното училиште, 
Штип - објект НИКО на железничка станица, новите простории на 
Филолошкиот факултет.

Јавни набавки за телефонија, интернет услуги и линкови
Изготвена е спецификација која е доставена до Секторот за јавни 

набавки. Набавките се распишани поради истекот на едногодишните 
договори со постоечките оператори. Извршена е евалуација и реализирани 
се договори со новите оператори (средината на декември 2010 г.).

Оптичко поврзување втора фаза
Втората фаза започна со поврзување на текстилното училиште на 

постоечката инфраструктура која поминува во коритото на река Отиња 
и креирање на редундантна оптичка врска преку Универзитетската 
библиотека.

Двете згради на текстилното училиште се исто така меѓусебно 
поврзани со оптички кабел. 

Изготвен е идеен проект од страна на изведувачот за целосната 
оптичка патека со кој ќе се аплицира за доделување на согласности за 
работа.

Проектот ќе продолжи во пролет наредната година. 
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Видеоконференции
Започнати се видеоконференциски предавања од страна на персонал 

од  „Филип Втори“ и професорката Лилјана Стевчева.

Реализирана е јавна набавка на ИТ опрема
Набавката се состоеше од 21 дел на различна опрема.
Со стандардната процедура се реализираа 14 дела, 4 дела со прибирање 

на понуди додека за 3 немаше понуди.
Најголем дел од оваа опрема е нарачана и ќе пристигне кон крајот на 

2010 г., останатиот дел ќе се комплетира наредната година.

Систем за електронско огласување
Опремата пристигна оваа година по реализирана набавка од 

претходната година. 
Исталацијата започна веднаш на местата каде што е веќе беа 

монтирани Samsung LCD телевизори.
Беше повлечена телевизиската опрема од деканите со намера за 

пренамена и интеграција во овој систем за огласување.

ISO9001
Почеток на изготвување на процедури и правила за работата на ИТ 

центарот по ISO9001 стандард за квалитет.
Извршени се обуки за користење на ИТ опрема на нови вработени во 

Центарот за електронско учење
Извршена е посета на курс за ревизори за стандардите ISO 27001 и 

ISO 20000 во TUV Романија.
Добиени се два сервера од понова генерација реализирани преку 

Темпус проект и се ставени во продукциската виртуелна околина. Со овие 
сервери се подобрува работата на оваа околина

Извршена е колокација на сервер во сопственост на градското 
собрание и е пуштен во работа во нашата систем сала.

Направена е посета на конференцијата на Микрософт Визија 2010, 
каде што се партиципираше во презентација на софтверскиот систем за 
менаџмент на картички од страна на Јордан Т. 

Направена е средба со претставници на фирмата за СМС услуги Blue 
zone и е разговарано за можноста на нудење услуги кон студентите и 
вработените за известување преку СМС пораки.

Направена е спецификација за изработка на професионално веб 
ориентирано решение (портал) за студентско сместување.

Направено е барање за мала набавка со која ќе се обезбеди 
надградба и одржување на ДМС Xerox Docushare.
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XVI. ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

XVII.1. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
Структура 
Декан - избор на декан
Кирил Цацков  (мај 2009 г.)

Број на вработени 24
Наставници 13
редовни професори: 1
проф. д-р Блаже Китанов
вонредни професори: 9 
проф. д-р Кирил Цацков, проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева, проф. 

д-р Ленче Милошева, проф. д-р Владо Петровски, проф. д-р Снежана 
Мирасчиева, проф. д-р Снежана Ставрева-Веселинова, проф. м-р Никола 
Смилков; проф. д-р Соња Петровска.

доценти: 3
доц. д-р Виолета Николовска, доц. д-р Борче Костов, доц. д-р Снежана 

Јованова-Митковска

Соработници 7
асистенти - магистри на науки: 5 
ас. м-р Трајче Стојанов, ас. м-р Ирена Китанова, ас. д-р Кирил 

Барбареев; ас. м-р Деспина Сивевска; ас. м-р Билјана Попевска-Митевска
помлади асистенти: 3
помл. ас. Даниела Јакимова, помл. ас. Билјана Стојанова, помл. ас. 

Милена Ѓоќиќ. 

Административен кадар 
технички секретар - секретар на Факултетот: 1 
Габриела Андова
секретар-правник на Факултетот: 1
Марјан Ристов
Број на запишани студенти во учебната 2009/2010 година

Одделенска настава: 57
Предучилишно воспитување: 45
Вкупен број на запишани студенти на Факултетот
Оделенска настава: 366
Предучилишно воспитување: 194 
Дообразување: 145
Вкупно: 787

Оддели
Предучилишно воспитание
Оддел за одделенска настава



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

122

Раководители на одделите
Проф. д-р Снежана Мирасчиева - Предучилишно воспитание
Доц. д-р Соња Петровска - Оддел за одделенска настава

Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во текот на оваа година се одржани вкупно 10 седници на Наставно-

научниот совет. Од направената анализа на дневните редови на наведените 
седници е констатирано дека се разгледувани повеќе значајни точки: 
наставна проблематика, формирање на рецензентски комисии за избор 
и преизбор на наставници и соработници, формирање на рецензентска 
комисија за издавање на учебници по одделни предмети, барања од 
наставници и соработници за присуство на научни собири и симпозиуми 
во земјава и во странство, барања од студенти и др.

Дневен ред на 1. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од  XVI  седница  на  ННС, одржана на 

21.12.2009  год.;
2. Донесување Одлукa за разрешување и именување на секретар на 

Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 
3. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници во 

прв циклус на студии  во летниот семестар.
4. Донесување Одлука за ангажирање на наставници во II (втор)  циклус  

на студии во летниот семестар на Педагошки факултет.
5. Донесување Одлука за ангажирање на наставници од други факултети 

при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
6. Донесување Одлука за формирање на Комисија за разгледување на 

барања и молби од студентите.
7. Донесување Одлука за упис во IV година за студентите на дообра-

зување со завршен факултет и студентите со завршена Педагошка 
академија на друг оддел.

8. Донесување Одлука за полагање на 2 (два) испита во една сесија за 
рано учење на англиски јазик.

9. Донесување Предлог-одлука за запишување на нови студенти во прва 
година во учебната 2010/2011 година на Педагошки факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип. 

10. Донесување Одлука за  согласност - ангажирање на проф. д-р 
Душан Тодоровски по предметот Основи на физичко образование со 
методика на Педагошкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје.

11. Одлука за согласност и партнерство  во  Темпус  проектот “Ad-
vanced teachers’ training on children’s social alienation” (ATTCSA) на 
Педагошкиот факултет од Универзитетот во Фоџа.

12. Донесување Одлука за ангажирање на професори - ментори за втор 
циклус на студии од други универзитети. 

13. Донесување Одлука за одржување на педагошки стаж.
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14. Донесување на одлука за вклучување на ООУ „Гоце Делчев“ во 
менторски училишта на Педагошки факултет.

15. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на 
студенти на академски специјалистички студии од втор циклус по 
методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот 
факултет.

16. Исправка на техничка грешка во Студиската програма на социјална 
педагогија на втор цилкус на Педагошкиот факултет. 

17. Одредување на листа за избор на странски јазик на прв циклус на 
студии.

18. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за втор 
циклус на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

19. Разно – Барања.

Дневен ред на 2. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од  I  седница  на  ННС, одржана на 

18.2.2010 год.;
2. Одлука  за дополнување на Одлуката од 1. седница за упис во IV 

година за студенти на дообразување со завршен факултет и студенти 
со завршена Педагошка академија од друг оддел, со еден неположен 
испит од трета година;

3. Донесување одлуки за признавање на положени испити на други 
високообразовни установи;

4. Донесување Одлука за запишување на студенти во втор циклус 
на специјалистички студии по методика на настава по религиско 
образование на Педагошкиот факултет;

5. Донесување Одлука за потпишување на Меморандум за соработка 
на Педагошкиот факултет со Локална самоуправа – Општина Штип;

6. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската 
програма за прв циклус на студии  по предметот Влашки јазик;

7. Донесување Одлука за избор на координатор за партнерството на 
Педагошкиот факултет во Темпус проектот со Универзитетот од 
Фоџа;

8. Донесување Предлог-одлука за ангажирање на проф. д-р Максим 
Каранфиловски по предметот Руски јазик за учители на академски 
специјалистички студии од втор  циклус по методика на наставата по 
религиско образование на Педагошкиот факултет

9. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на 
студенти на академски специјалистички студии од втор циклус по 
методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот 
факултет.

10. Разно. 
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Дневен ред на 3. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од  II  седница  на  ННС, одржана на 

22.3.2010 год.;
2. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на 

специјалистички студии по методика на наставата по религиско 
образование во летниот (I, II) семестар.

3. Донесување Одлука за реализирање на наставната практика на 
специјалистички студии по методика на наставата по религиско 
образование во летниот (II) семестар.

4. Донесување Одлука за формирање на Комисија за заверка на 
педагошката практика. 

5. Утврдување на теми за втор циклус на студии на Педагошкиот 
факултет.

6. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за II 
циклус на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип. 

7. Донесување Одлука за формирање на  Дисциплинска комисија. 
8. Донесување Одлука за дополнување и измена на Студиската програма 

за 2009/2010 г.
9. Разно.

Дневен ред на 4. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од  III  седница  на  ННС, одржана на 

29.4.2010 год.;
2. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за наслов на тема за 

магистерски/ специјалистички труд.
3. Донесување Одлука за дополнување на Студиската програма за 

2009/2010 г. во Одделот за предучилишно воспитување од втора 
година, III семестар, изборен предмет.

4. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската 
програма за 2009/2010 г.  во Одделот за предучилишно воспитување 
и Одделот за одделенска настава.

5. Донесување Предлог-одлука за бројот на студенти кои ќе се запишат 
во учебната 2010/2011 г. на втор циклус академски универзитетски 
студии.

6. Донесување Одлука за ангажираност за наставничкиот и 
соработничкиот кадар на Педагошкиот факултет на прв циклус на 
студии за зимскиот/летниот семестар за учебната 2010/2011 г. 

7. Донесување Одлука за ангажираност за наставничкиот кадар 
на Педагошкиот факултет на втор циклус универзитетски 
интердисциплинарни студии (специјалистички студии) за зимскиот/
летниот семестар за учебната 2010/2011 год.

8. Донесување Одлука за ангажираност за наставничкиот кадар на 
Педагошкиот факултет на втор циклус академски универзитетски 
студии за зимскиот/летниот семестар за учебната 2010/2011г.
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9. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник 
во сите звања.

10. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник 
во звање асистент. 

11. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник 
во звање помлад асистент. 

12. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник 
во звање помлад асистент. 

13. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник 
во звање помлад асистент. 

14. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата  за  ракописот на 
учебникот „Училишна педагогија и училишна организација“ одбрани 
дела од доц. д-р Соња Петровска.

15. Донесување Одлука за формирање  Комисија  за уписи на студенти 
во прв циклус на универзитетски (академски) студии за учебната 
2010/2011 г. на Педагошкиот факултет.

16. Одлука за формирање на Комисија за проверка на психофизичките 
способности на кандидатите за студирање на Педагошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

17. Донесување Одлука за прифаќање на пријавени наслови на тема на 
магистерски трудови. 

18. Дополнување на Предлог-одлуката  бр. 0210-738/6-16 од 23.11.2007г.
за усвојување на студиските програми за наставнички компетенции 
на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

19. Донесување на Одлука за ангажираност на наставници  и соработници 
за прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 
2010/2011 година од други факултети и универзитети за потребите 
на Педагошкиот факултет. 

20. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр. 2102-40/52 
од 12.05. 2010 г. за усвојување на предлог-теми за магистерски труд 
на втор циклус Универзитетски академски магистерски студии во 
учебната 2009/2010 г.

21. Разно – Барања

Дневен ред за 5 седница на ННС
1. Усвојување на записникот од  III  и IV седница  на  ННС, одржани на 

29.4.2010 г. и 7.6.2010 год;
2. Донесување на одлуки по приговорите од студентите Елена Петрова 

и Васка Попова.
3. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 

објавен Конкурс за еден наставник во сите звања.
4. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 

објавен Конкурс за еден соработник во звање асистент. 
5. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 

објавен Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 
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6. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 

7. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 

8. Донесување Одлука за прифаќање на Рецензијата за ракописот 
на учебникот под наслов „Методика на наставата по религиско 
образование“ од авторите проф. д-р Снежана Мирасчиева и проф. 
д-р Владо Петровски.  

9. Разно – Барања.

Дневен ред за 6. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од V  седница  на  ННС, одржана на 

2.7.2010 год.;
2. Донесување на Одлука за состав на Деканатската управа на ННС.
3. Донесување на Одлука за состав на Наставно-научниот совет на 

Педагошки факултет.
4. Формирање на тричлена Комисија за увид во досиејата на Весна 

Дончевска, Андријана  Димитровска и     Гоце  Енѓовски на Педагошки 
факултет. 

5. Формирање комисии за оценка на стручниот труд на кандидат - 
методика на наставата по религиско образование. 

6. Донесување Одлука за оценка за магистерски труд на Маријана 
Кротева и Весна Хорватовиќ.

7. Донесување Одлука за прифаќање иницијатива за започнување на 
постапка за трансформирање на Педагошкиот факултет.

8. Донесување Предлог-одлука за продолжување на волонтирањето на 
веќе постоечките волонтери.

9. Разно – Барања.

Дневен ред за 7. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од VI  седница  на  ННС, одржана на 

19.8.2010 год;
2. Донесување Одлуки за усвојување на извештаите од комисите за 

оценка на подобноста  на специјалистички/ магистерски трудови и 
одредување датуми за  одбрана на кандидатите.

3. Донесување Одлука за формирање на комисии за оценка на 
специјалистички  труд на кандидатите по  методика на наставата по  
религиско образование.

4. Известување до Наставно-научниот совет за извештајот од комисиите 
за увид на студентско досие за Гоце Енѓовски, Весна Дончевска и  
Адријана Димитровска. 

5. Разно – Барања.
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Дневен ред за 8. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од VII  седница  на  ННС, одржана на 

26.8.2010 г.
2. Донесување Одлука за избор еден  наставник  во  сите звања за 

научно поле- општествени  науки, подрачје - образование, област: 
педагогија, образование на наставници,елементарно образование 
(системи и методи).

3. Донесување Одлука за усвојување на извештаите од комисиите за 
оцена на подобноста на специјалистички трудови и одредување на 
датуми за одбрана  на кандидатите.

4. Донесување Одлука за формирање на комисии за оцена на 
специјалистички труд на кандидатите по методика на наставата по 
религиско образование.

5. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот 
факултет во летниот семестар во учебната 2010/2011 година за втор 
циклус академски универзитетски   студии.   

6. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од комисиите за 
увид на студентско досие за    Гоце Енѓовски, Весна Дончевска и  
Адријана Димитровска. 

7. Промена на Одлуката за ангажирaност за прв циклус на студии 
за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година од 
Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. 

8. Измена на Одлуката бр.2102-58/3 од 19.8.2010 год. за определување 
на составот на Деканатската  управа на Педагошкиот факултет.

9. Измена на Одлуката бр.2102-58/4 од 19.8.2010 год. за определување 
на бројот на членовите  на Наставно-научен совет на Педагошкиот 
факултет.

10. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за физичка култура за 
потребите на Педагошкиот факултет.

11. Разно – Барања.

Дневен ред за 9. седница на ННС
1. Усвојување на записникот од VIII  седница  на  ННС, одржанa на 

7.9.2010 г.
2. Донесување одлука за прифаќање наслов на кандидатите од 

магистерски студии.
3. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема под наслов 

„Појава и развој на исламот“ на  специјалистички труд од кандидатот 
Невенка Цикарска.

4. Донесување Одлука за усвојување на извештаите од комисиите за 
оцена на подобноста на специјалистички трудови и одредување на 
датуми за одбрана на кандидатите.

5. Донесување Одлука за одобрување на финансиски средства од 
областа на научно усовршување.

6. Донесување Одлука за ангажирање на лице од практиката за 
изборниот предмет Влашки јазик.
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7. Формирање на Комисија за реализирање на испитот по Влашки јазик.
8. Донесување Предлог-одлука за ангажираност на професори за 

изборни предмети во зимскиот семестар во учебната 2010 / 2011 на 
прв циклус. 

9. Донесување Одлука за избор на членови на Комисијата за  
самоевалуација.

10. Донесување Одлука за  избор на  нов член на Универзитетски сенат.
11. Разно – Барање.

Дневен ред за 10. седница на ННС
1. Донесување Одлука за избор за еден соработник во звање асистент за 

наставно-научната област применета кинезиологија. 
2. Донесување Одлука за избор на еден соработник  во   звања  помлад 

асистент за наставно-научната област психологија на образование и 
воспитување.

3. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звање помлад 
асистент за наставно-научната област образование  на наставници.

4. Донесување  Одлука  за формирање на Конкурсна комисија за 
запишување на студенти на универзитетски академски студии од 
втор циклус.

5. Oдлука за ангажирање на веќе ангажираните волонтери за потребите 
на Педагошкиот факултет. 

6. Разно. 

Одлуки донесени на седниците
Прва седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет

1. Одлука за разрешување и избор на секретар на Педагошкиот 
факултет. 

2. Одлука за ангажирaност на наставничкиот и соработничкиот кадар на 
Педагошкиот факултет во летниот семестар во учебната 2009/2010 
година за прв циклус на студии за задолжителните предмети. 

3. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот 
факултет во летниот семестар во учебната 2009/2010 година за втор 
циклус на студии.

4. Одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус 
на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од 
Филолошкиот факултет на Педагошкиот факултет. 

5. Одлука за ангажирaност за прв циклус на студии за летниот семестар 
во учебната 2009/2010 година од  Факултетот за музичка уметност на 
Педагошкиот факултет. 

6. Одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус 
на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од  
Електротехнички факултет  на Педагошкиот факултет. 

7. Одлука за ангажирaност на наставничкот и соработничкиот кадар 
за прв циклус на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 
година од Факултетот за информатика  на Педагошкиот факултет. 
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8. Одлука за ангажирaност на наставнички кадар за прв циклус студии 
за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Факултетот за 
музичка уметност на Педагошкиот факултет. 

9. Одлука за вклучување на ООУ „Гоце Делчев“ како  менторскo 
училиштe.

10. Одлука за одбивање на Барањето бр.1502-90/30 од 11.2.2010 г. од 
Силвија Радомир Јовановска. 

11. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-57/2 од 11.2.2010 г.  од 
студентот  Илија Арев.

12. Одлука за одобрување на средства за стручно- научно усовршување 
на проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева. 

13. Одлука за одобрување на средства за стручно-научно усовршување 
на ас. м-р Трајче Стојанов. 

14. Одлука за за одобрување на средства за стручно- научно усовршување 
на проф. д-р Снежана Мирасчиева.

15. Одлука за организирање на педагошки стаж за вонредните и редовните 
студенти на Педагошкиот факултет во учебната 2009/20210 година.

16. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на 
академски специјалистички студии од втор циклус по методика на 
наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет.

17. Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма на 
втор циклус на Педагошкиот факултет.

18. Одлука за  упис во lV година  за студенти на дообразување со завршен 
факултет и   студенти со завршена Педагошка академија од друг 
оддел, со еден неположен испит од lll  година. 

19. Одлука за формирање Комисија за разгледување на барања и молби 
од  студенти.

20. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 
студенти на универзитетски академски студии од втор циклус.

21. Одлука да се дадат дополнителни две сесии (априлска и ноемвриска) 
на модулот  Рано учење на странски  јазик за  полагање по еден испит.

22. Одлука за партнерство во Темпус проектот со Универзитетот од  
Фоџа.

23. Предлог-одлука за бројот на нови студентите кои ќе се запишуваат во 
академската 2010/2011 г. на Педагошкиот факултет.

Втора седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет
1. Одлука за  одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/10 од 
28.1.2010 г. на студентот Јадранка Андова.   

2. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/9 од 28.1.2010г. на 
студентот Катерина Маркишиќ.      

3. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/15 од 1.2.2010г. на 
студентот Кевица Коцева.
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4. Одлука за издавање на учебник по предметот Училишна педагогија и 
училишна организација под наслов Училишна педагогија и училишна 
организација (одбрани поглавја) на д-р Соња Петровска, доцент.

5. Одлука за исправка на техничка грешка во Судиската програма за 
прв циклус на  студии по предметот Влашки јазик.

6. Одлука  за избор на координатор за партнерството на Педагошкиот 
факултет во Темпус проектот со Универзитетот од Фоџа.

7. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на 
Педагошкиот факултет за проф. д-р Максим Каранфиловски од 
Филолошкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје.

8. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл. 
асистент Милена Ѓокиќ.

9. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 
вонреден проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска.  

10. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/13 од 27.10.2009 од 
Весна Павлова за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип, 
Оддел за одделенска настава во државна квота на дисперзираните 
студии во Струмица, Оддел за одделенска настава во државна квота.

11. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/2 од 10.9.2009 од 
за префрлување на Гоце Трајанов од Економски факултет, насока 
Финансиски менаџмент во Штип,  редовен студент во државна квота 
на Педагошкиот факултет, Оддел за одделенска настава во државна 
квота како редовен студент со бр. на индекс 14652.

12. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/4 од 8.10.2009 за 
префрлување на Хусеин Емран од Машинскиот факултет во Виница, 
редовен студент во државна квота на Педагошкиот факултет, Оддел 
за одделенска насока во државна квота како редовен студент без 
партиципација со бр.на индекс бр.14653, националност Ром.

13. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-20/14 од 2.9.2009 г. за 
префрлување на Ангелина Занова од Педагошки факултет „Св. 
Климент Охридски“ - Скопје, редовен студент, на Педагошкиот 
факултет, Оддел за предучилишно воспитување како вонреден  
студент - кофинансирање со бр. на индекс бр.14689. 

14. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/14 од 27.10.2009 од 
Лилјана Коцева за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип, 
Оддел за одделенска настава во државна квота на дисперзираните 
студии во Струмица, Оддел за одделенска настава во државна квота. 

15. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/16 од 27.10.2009 од 
Марина Ристова за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип, 
Оддел за одделенска настава во државна квота на дисперзираните 
студии во Струмица, Оддел за одделенска настава во државна квота. 

16. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/31 од 16.11.2009 г. 
за префрлување на Орце Николовски  бр. индекс 14557, редовен 
студент, на Педагошкиот факултет  во вонреден студент.
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17. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/26 од 4.11.2009 г. за 
префрлување на Сoња Ристова, бр. индекс 14524, редовен студент на 
Педагошкиот факултет во вонреден студент.

18. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/1 од 1.09.2009 г. за 
префрлување на Сања  Тенева од Правен факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип, редовен студент, на Педагошкиот факултет 
во Штип, Оддел за одделенска настава,   како редовен   студент во 
државна квота. 

19. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/3 од 17.3.2010 од 
Тунај Дуров  за префрлување од Факултет за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип на дисперзираните студии во 
Струмица, Оддел одделенска насока како редовен студент во државна 
квота.

20. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/4 од 9.9.2009 од 
Џулиета Димитриева, вонреден студент со бр. на индекс 14371 
за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип, Оддел за 
одделенска настава  на дисперзираните студии во Струмица, Оддел за 
одделенска насока како редовен студент со кофинансирање.

21. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на 
академски специјалистички студии од втор циклус по методика на 
наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет.

22. Одлука за потпишување на Меморандум за соработка на Педагошкиот 
факултет со Локалната самоуправа – Општина Штип. 

23. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебниците под наслов 
„Училишна педагогија  и училишна организација (одбрани дела)“ на 
проф. д-р Соња Петровска.

24. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/271 од 16.9.2009 г. од 
Марија Терзиева, индекс бр.14690 за продолжување на студирањето 
на Педагошкиот факултет како вонреден студент на дообразување на 
Одделот за одделенска настава - Штип.

25. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/338 од 12.11.2009 од 
Дарко Митковски, индекс бр.14688, за продолжување  на студирањето 
на Педагошкиот факултет како вонреден студент на Одделот за 
предучилишно воспитување без надоместок.

26. Одлука за  одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/36 од 
16.2.2010 г. на студентот Катерина Ристова.

27. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/14 од 29.1.2010г. на 
студентот Суза Кнежевиќ.

28. Одлука за  одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/8 од 
28.1.2010г. на студентот Благородна Ушева.

29. Одлука за запишување на Весна Апостолова на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.  
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30. Одлука за запишување на Емил Атанасов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

31.   Одлука за запишување на Александар  Денков на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

32. Одлука за запишување на Оливер Димитров на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

33. Одлука за запишување на Коста Донев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

34. Одлука за запишување на Николче  Ѓорѓев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

35.  Одлука за запишување на Александар  Зашов на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

36. Одлука за запишување на Роберт Илиевски на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

37. Одлука за запишување на Добрица Јанев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

38. Одлука за запишување на Марјан Јанковиќ на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

39. Одлука за запишување на Игор Крстев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

40. Одлука за запишување на Ристе Кукутанов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование. 

41. Одлука за запишување на Јулијана Мијалов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование. 

42. Одлука за запишување на Влатко Мирасчиев на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование. 

43. Одлука за запишување на Методи  Мирчовски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование. 

44. Одлука за запишување на Тони  Петрушевски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование. 

45. Одлука за запишување на Катерина Пипилева на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование. 

46. Одлука за запишување на Кирил Павлески на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование. 

47.  Одлука за запишување на Илија  Поп Гонов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование. 

48. Одлука за запишување на Лилјана Ристеска на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

49. Одлука за запишување на Иван Стојменов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

50. Одлука за запишување на Столе Тасев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

51. Одлука за запишување на Кирил  Трајковски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

52. Одлука за запишување на Благоја Трајкоски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.
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53. Одлука за запишување на Жаклина  Трајчев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

54. Одлука за запишување на Александар Несторовски на втор циклус 
студии на методика на настава по религиско образование.

55. Одлука за запишување на Aнтова Билјана  на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

56. Одлука за запишување на Ѓоко Бурмузовски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

57. Одлука за запишување на Гонца Запрова-Анастасова  на втор циклус 
студии на методика на настава по религиско образование.

58. Одлука за запишување на Борче Горгиев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

59. Одлука за запишување на Моника Дервеноска на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

60. Одлука за запишување на Николче Ѓорѓиевски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

61. Одлука за запишување на Игор Здравковски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

62. Одлука за запишување на Ружица   Илиев на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

63. Одлука за запишување на Татјана  Јованова на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

64. Одлука за запишување на Даниел Јовановски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

65. Одлука за запишување на Анета  Јовковска на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

66. Одлука за запишување на Весна  Јовчевска-Андоновска на втор 
циклус студии на методика на настава по религиско образование.

67. Одлука за запишување на Коста Орачки на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

68. Одлука за запишување на Костадин Миланов на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

69. Одлука за запишување на Игор Миланов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

70. Одлука за запишување на Данче Миланова на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

71. Одлука за запишување на Миле Митров на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

72. Одлука за запишување на Марија  Нацевска на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

73. Одлука за запишување на Илија Орачки на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

74. Одлука за запишување на Горан Постоловски на втор циклус студии 
на методика на настава по религиско образование.

75. Одлука за запишување на Павлинка Стефановски на втор циклус 
студии на методика на настава по религиско образование.
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76. Одлука за запишување на Томе Јованов на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

77. Одлука за запишување на Дејан Трајков на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

78. Одлука за запишување на Ванчо Умленски на втор циклус студии на 
методика на настава по религиско образование.

Трета седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет
1. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот 

факултет во летниот семестар во учебната 2009/2010 година за 
втор циклус на специјалистички студии по методика на наставата по 
религиско образование. 

2. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за втор циклус 
специјалистички студии по методика на наставата по религиско 
образование за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од 
Филолошкиот факултет на Педагошкиот факултет. 

3. Одлука за дополнување и измена со студиската програма за учебната 
2009/2010 год.

4. Одлука за издавање на учебник по предметот Методика на настава 
по религиско образование на вонреден професор д-р Снежена 
Мирасчиева и вонреден професор д-р Владо Петровски.  

5. Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава на асистент 
м-р Ирена Китанова.

6. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на асс. 
м-р Кирил Барбареев.   

7. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 
вонреден професор  д-р Снежана Мирасчиева.   

8. Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава на доцент 
д-р Соња Петровска.  

9. Одлука за усвојување на предлог-теми за магистерски труд на втор 
циклус Универзитетски академски магистерски студии  во учебната 
2009/2010 г. 

10. Одлука за  усвојување на предлог-теми за специјалистички труд на 
втор циклус универзитетски специјалистички студии по методика на 
наставата по религиско образование во учебната 2009/2010 г.

11. Одлука за распределба на средства од Фондот за научни и стручни 
усовршувања на Педагошкиoт факултет.  

12. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебниците под наслов 
„Методика на наставата по религиско образование“ од вонреден 
професор д-р Снежена Мирасчиева и вонреден професор д-р Владо 
Петровски.          

13. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 
студенти на универзитетски академски  студии од втор циклус.

14. Одлука за формирање на Комисија за заверка на педагошката наставна 
практика за втор циклус на специјалистички студии по методика на 
наставата по религиско образование во учебната 2009/2010 г. 
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15. Одлука за формирање на Дисциплинска комисија за водење на 
дисциплинска постапка за утврдување на дисциплинска одговорност. 

16. Одлука на студентот Елена Петрова со бр. на индекс 14217/с  за 
сторена тешка  дисциплинска повреда, давање на неточни податоци 
на органите на Универзитетот, односно единицата, му се изрекува 
дисциплинска мерка  ИСКЛУЧУВАЊЕ.  

17. Одлука на студентот Васка Попова  со бр. на индекс 14431 за 
сторена тешка  дисциплинска повреда, давање на неточни податоци 
на органите на Универзитетот, односно единицата, му се изрекува 
дисциплинска мерка  ИСКЛУЧУВАЊЕ.  

18. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/23 од 4.2.2010 г. на 
студентот Ангелина Занова.   

19. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/64 од 31.3.2010 г. на 
студентот Јован Гугушевски.    

20. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/63 од 31.3.2010 г. на 
студентот Васка Христова. 

21. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/11 од 28.1.2010 г. на 
студентот Весна Димитровска.     

22. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/93 од 29.4.2010 г. на 
студентот Зора Јанева.     

23. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-90/8 од 14.4.2010 г. од 
Игор Настовски за презапишување на прв семестар на академски 
специјалистички студии од втор циклус по методика на настава 
по религиско образование на Педагошкиот факултет,во учебната 
2009/2010 г.

24. Одлука за одбивање на Барањето бр.1505-19/55 од 19.2.2010г. од 
Евгенија Полјак за  ставање на  студиите во мирување.

25. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-20/2 од 23.3.2010 г. од 
Елеонора Стојчева студент на Педагошкиот факултет „Климент 
Охридски“ - Скопје за префрлување на Педагошкиот факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип, како вонреден студент, Оддел за 
одделенска настава.

26. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/6 од 19.2.2010 г. од 
Ленче Христова со бр. на индекс 14607  за префрлување од редовен 
во вонреден студент, во прилог достави Лекарско уверение бр. 1015 
од 25.5.2010 г. издадено од ПЗУ „Меди-Лаб“ – Струмица.

27. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/2 од 19.2.2010 г. од 
Милица Петрова за префрлување од Економски факултет, насока 
Финансиски менаџмент во државна квота во Струмица на Педагошки 
факултет, насока Одделенска настава во државна квота во Струмица.  
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28. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/45 од 18.2.2010 г. од 
Слаѓан Јаначковски  со бр. на индекс 1437 за плаќање на партиципација 
на 4 рати.

29. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/332 од 9.11.2009 г. од 
Јончо Лукаров со бр. на индекс 142 редовен студент на Педагошкиот 
факултет - Штип  во државна квота партиципацијата да ја плаќа на 
4 рати.

30. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/20 од 27.10.2009г. од 
Сузана Ристова со бр. на индекс 14483 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.

31. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/25 од 30.10.2009 г. 
од Гордана Вељановска  со бр. на индекс 14475 за префрлување  од 
редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – 
Штип.

32. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/16 од 2.10.2009 г. од 
Александра  Чурлиновска со бр. на индекс 14480 за префрлување 
од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – 
Штип.

33. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/41 од 30.11.2009 г. 
од Игор Кралев со бр. на индекс 14467 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.

34. Одлука за усвојување на Барањето бр.628/0808/32 од 22.10.2007 г. од 
Даниел Ефремов со бр. на индекс 1434 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет - Штип, 
Оддел за одделенска настава.

35. Oдлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/2 од 2.2.2009 г. од 
Елена  Јанковска со бр. на индекс 1414 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип;

36. Oдлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/9 од 9.6.2009 г. од 
Сања Самоникова со бр. на индекс 1422 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип;

37. Oдлука за усвојување на Барањето бр.628/0808/28 од 22.10.2007 г. од 
Бернард Симонов со бр. на индекс 14100 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип;

38. Oдлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/40 од 30.11.2009 г. од 
Игор Кичевски со бр. на индекс 14479 за префрлување  од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип;

39. Oдлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/22 од 30.10.2009 г. од 
Гоце  Паунов со бр. на индекс 14560 вонреден студент за префрлување 
од Oдделот за одделенска настава на Oдделот за предучилишно 
воспитување;   

40. Oдлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/23 од 30.10.2009 г. од 
Тони  Паунов со бр. на индекс 14550 вонреден студент за префрлување 
од Oдделот за одделенска настава на Oдделот за предучилишно 
воспитување;
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41. Oдлука за одбивање на Барањето бр.1505-14/304 од 5.10.2009 г. од 
Слаѓан Јаначковски  за префрлување од квотата за кофинансирање 
во државна квота, бидејќи согласно со Одлуката бр.0701-1198/10 од 
19.9.2009 г. на Универзитетскиот сенат потребен е просек од 8,50 за 
да може  во  натамошните години да се продолжи во државна квота;   

42. Одлука за  одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр.1505-19/4 од 
25.1.2010 г. на студентот   Аница Удовалиева;  

43.   Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/277 од 17.9.2009 г. 
од Маре Лазарова за продолжување на студиите на Педагошкиот 
факултет, Оддел  за одделенска настава;

44. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-15/28 од 10.11.2009 г. од 
Владимир Тулиев со бр. на индекс 14466 за префрлување од редовен 
студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.   

Четврта седница на Наставно-научен совет на Педагошки 
факултет
1. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на 

Педагошки факултет;
2. Одлука за ангажирaност  за прв циклус на студии за зимскиот/летниот 

семестар во учебната 2010/2011година од Факултетот за музичка 
уметност на Педагошкиот факултет; 

3. Одлука за ангажирaност на наставничкиот и соработничкиот кадар 
за прв циклус студии во зимскиот/летниот семестар во учебната 
2010/2011 година од Факултетот за информатика на Педагошкиот 
факултет; 

4. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за прв циклус 
студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година 
од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет;

5. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/118 од 2.6.2010 г. 
поднесено од  Лилјана Апостолова;

6. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/89 од 3.5.2010 г. 
поднесено од  Станка Вујовиќ;

7. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/91 од 3.5.2010 г. 
поднесено од  Лидија Гогова;

8. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/104 од 13.5.2010 г. 
поднесено од   Јасминка Дурдубакова;

9. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/90 од 3.5.2010 г. 
поднесено од   Јасминка Златкова;

10. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/101 од 12.5.2010 г. 
поднесено од   Сашо Јорданов;

11. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/102 од 12.5.2010 г. 
поднесено од   Валентина Костадинова;

12. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/95 од 3.5.2010 г. 
поднесено од  Јасминка Кржовска;
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13. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/94 од 3.5.2010 г. 
поднесено од  Лидија Пачемска;

14. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/97 од 12.5.2010 г. 
поднесено од   Силвана Митева;

15. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/103 од 12.5.2010 г. 
поднесено од   Лилјана Стојчева;

16. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Жаклина Горгиева под наслов 
„Комуникацијата во наставата“;

17. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Катерина Пишевска под 
наслов „Наставникот во современата настава“;

18. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Оливера Стојановска под 
наслов „Суштина, елементи и историски форми на религијата“;

19. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на специјалистички 
труд од кандидатот Ана Петрова под наслов:  Универзални религии - 
настанок, елементи и основни карактеристики

20. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Драги Анастасовски под наслов 
„Ислам низ призмата на христијанството и Библијата“;

21. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Гоце Ацески под наслов 
„Православното христијанство  како религиски систем“;

22. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Ѓоко Белчовски под наслов 
„Македонската православна црква во Америка и во Канада“;

23. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Катерина Божинова под 
наслов „Историскиот развој на струмичките  манастири Водоча и 
Велјуса“;

24. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Васко Стојанов  под наслов 
„Планирање на наставниот процес“;

25. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот  Ивица Величковски  под наслов  
„Фактори за успешна наставна комуникација“;

26. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Александра Гаштарска  под 
наслов  „Религијата и магија“;

27. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Весна Горгиева под наслов  
„Историски развој на христијанството во Македонија“;

28. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Драган Горгиевски под наслов  
„Битолската богословија Св.Јован Богослов  и влијанието на руската  
имиграција во духовниот  живот на Македонија“;
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29. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Мила Дањанкова  под наслов  
„Римокатолицизам како религиски  систем“;

30. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Даниела Ристеска под наслов 
„Вербални методи во наставата по религиско образование“;

31. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Маја Димитријева под наслов 
„Просветната и духовната дејност на Партениј Зографски“;

32. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката  Маја Јакимовска   под наслов 
„Христијанството како религиски систем“;

33. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на специјалистички 
труд од кандидатот Јане Илиев под наслов „Англиската црква како 
религиски систем“;

34. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Катaрина Митковска    под 
наслов  „Будизмот како религиски систем“;

35. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Роберт Конески  под наслов  
„Наставата по религиско образование  во 21 век“;

36. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Надица Копчаревска   под 
наслов  „Возобновување на Охридската архиепископија во лицето на 
Македонската православна црква“;

37. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Златко Крстевски  под наслов  
„Како   Светата православна црква ја почитувала и почитува Мајката 
Божја“;

38. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Петре   Миленков под наслов  
„Христијанството и окултизмот“;

39. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на специјалистички 
труд од кандидатката  Наташа Поповска-Неделковска  под наслов   
„Протестантизмот како религиски систем“;

40. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Викторија Новаковска  под 
наслов  „Историскиот развој на православното христијанство“;

41. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Петар Ристовски под наслов  
„Православието во Јапонија“;

42. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Љупчо    Смилев под наслов  
„Македонската православна црква во Австралија“;

43. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на специјалистички 
труд од кандидатот Веле Спиркоски  под наслов  „Разликите и 
допирните точки  помеѓу  православието и римокатолицизмот“;
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44. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот   Стоил  Димитриев под наслов  
„Историскиот развој на возобновената  Охридска архиепископија  во 
лицето на Македонската православна црква од 1958 год. до денес“;

45. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката Ружа    Стојковиќ под наслов  
„Конфучијанизам и таолизам“;

46. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатот Драги Трајановски  под наслов  
„Историски развој на јудеизмот“;

47. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на 
специјалистички труд од кандидатката  Сузана Трајкова   под наслов  
„Митот и ритуалот  како една од основните димензии на религиските 
системи“;

48. Одлука за ангажирaност на наставничкиот  кадар на Педагошкиот 
факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 
година за втор циклус на специјалистички студии по методика на 
наставата по религиско образование;

49. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за втор циклус 
специјалистички студии по методика на наставата по религиско 
образование за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 
година од Филолошкиот факултет на Педагошкиот факултет;

50. Одлука за дополнување на Предлог-одлуката бр. 0210-738/6-16 од 
23.11.2007 г. за усвојување на студиските програми за наставнички 
компетенции на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип;

51. Одлука за дополнување на Студиската програма 2009/2010 г. на 
Педагошкиот факултет;

52. Одлука за дополнување на Одлуката  бр. 2102-40/52 од 12.5.2010 
г.за усвојување на  предлог-теми за магистерски  труд на втор 
циклус иниверзитетски академски магистерски студии во учебната 
2009/2010 г.;

53. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма 
2009/2010 г. на Педагошкиот факултет;

54. Одлука за исправка  на техничка грешка во Студиската програма  
за втор циклус на академски универзитетски студии од областа 
предучилишно воспитание и образование  за учебната 2010/2011 г.;

55. Одлука за формирање на Комисија за проверка на психофизичките 
способности на кандидатите за студирање на Педагошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

56. Предлог-одлука за потребите на Педагошкиот факултетот - втор 
циклус на специјалистички студии по методика на наставата по 
религиско образование по предметот Руски јазик за учители за 
учебната 2010/2011 година да се ангажира проф. д-р Максим 
Каранфиловски од Филолошкиот факултет при Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје;
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57. Одлука за усвојување на Барање  бр. 1505-14/171 од 27.5.2010 г. од 
студентот  Сузана Коколанска  со  индекс бр.14638 за ставање во 
мирување на обврските поради здравствени причини;

58. Одлука за усвојување за Барањето  бр. 1505-14/ 170 од 27.5.2010 г. 
од студентот  Симона  Тричкова со  индекс бр.14633 за ставање во 
мирување на обврските поради здравствени причини;

59. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Снежана Ставрева-Веселиновска  17-18.6.2010 г. година поради 
учество на  Меѓународна научна конференција  во Варна, Р. Бугарија;

60. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас. 
м-р Трајче Стојанов од  13-18.6.2010 г. година поради учество на XIV  
International Dostoevsky Simpozium  на кој учествува со сопствен 
труд Philosophical system od Dostoyevsky-an attempt for reconstruction 
во Наполи, Италија;

61. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 
помлад асистент Даниела Јакимова од 17-18.6.2010 г. година поради 
учество на 13th International Conference ICT IN TNE EDUKATION OF 
THE BALKAN COUNTRIES која ќе се одржи во Варна, Р.Бугарија;

62. Одлука за ангажирaност на наставничкиот и соработничкиот кадар 
на Педагошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната 
2010/2011 година за прв циклус на студии;

63. Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот на учебникот 
„Училишна педагогија и училишна организација“ (одбрани дела) од 
авторот доц. д-р Соња Петровска;

64. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на магистерски 
труд од кандидатот Александар Донски под наслов „Историската 
улога на религиите  во социјалната педагогија“;

65. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема  на магистерски 
труд од кандидатката Маријана Кротева под наслов „Дидактички 
аспекти на проблемската настава“;

66. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерски 
труд од кандидатката Весна Хорватoвиќ под наслов  „Дидактички 
компоненти на лектирните содржини во наставата по македонски 
јазик во основното училиште“; 

67. Одлука за  распишување на Конкурс за еден соработник  во   звања 
(асистент) за  научното поле општествени науки, подрачје на 
истражување кинезиологија ,област на истражување применета 
кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, 
кинезитерапија);

68. Одлука за  распишување на Конкурс за еден соработник  во   звања 
(помлад асистент) за научното поле општествени науки, подрачје 
на истражување психологија, област на истражување психологија на 
образование и воспитување;

69. Одлука за  распишување на Конкурс за еден  соработник во звање 
помлад асистент за научното поле општествени науки, подрачје - 
образование , област -образование на наставници;
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70. Одлука за  распишување на Конкурс за еден соработник  во   звања 
(помлад асистент) за  научното поле природно-технички науки, 
подрачје на истражување биологија,област на истражување 
биохемија;

71. Одлука за  распишување на Конкурс за еден  наставник  во  сите 
звања  за научното поле општествени науки, подрачје - образование 
, област: педагогија образование на наставници, елементарно 
образование (системи и методи);

72. Одлука за формирање на Комисија  за уписи на студенти во прв 
циклус на универзитетски (академски) студии за учебната 2010/11 г. 
на Педагошкиот факултет;

73. Предлог-одлука за бројот на нови  студентите кои ќе се запишуваат 
на  втор циклус на  академски универзитетски студии за учебната  
2010/2011 г. на Педагошкиот факултет;

74. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/110 од 18.5.2010 г. 
поднесено од Тунај Дуров.

Петта седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на 

еден  соработник во  звање помлад асистент за наставно-научната 
област образование на наставници на Педагошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

2. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/107 од 13.5.2010 г. на 
студентката Силвана Арсова. 

3. Одлука за  одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/124 од 21.6.2010 г. на 
студентката  Верица Николова;     

4. Одлука за  одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/121 од 15.6.2010 г. на 
студентката  Виолета Стојанова;

5. Одлука за  одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/119 од 10.6.2010 г. на 
студентката   Родна Гарванлиева;

6. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/126 од 22.6.2010 г. на 
студентката   Сузана Герасимова;

7. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/98 од 12.5.2010 г. на 
студентката  Добрица Тодорова;          

8. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/113 од 25.5.2010 г. на 
студентката   Јасминка Андонова;

9. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/88 од 3.5.2010 г. на 
студентката  Вера Јованова;         
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10. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/125 од 22.6.2010 г. на 
студентката  Јорданка Атанасова;

11. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/96 од 12.5.2010 г. на 
студентката  Љубинка Нушевска;        

12. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/100 од 12.5.2010 г. на 
студентката  Марија Герасимова;

13. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/112 од 20.5.2010 г. на 
студентката  Дивна Митева;

14. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/122 од 17.6.2010 г. на 
студентката  Сања Ничева;

15.  Одлука и усвојување на Барање бр. 15050-10/65 од 20.5.2010 год. за 
признавање на педагошкиот стаж на студентката  на дообразување 
Снежана Арсова, со   индекс бр. 14684  на Студиската програма за 
одделенска настава.

16. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/92 од 3.5.2010 г. на 
студентот  Орце Мојсиев; 

17. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/105 од 13.5.2010 г. на 
студентката    Антонета Маневска;.

18. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/99 од 12.5.2010 г. на 
студентката  Снежана Арсова;

19. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/106 од 13.5.2010 г. на 
студентот Зоран Лузевски;          

20. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.37-0808/9 од 6.11.2008 г. на 
студентката  Жанета Радмилова;        

21. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/128 од 30.6.2010 г. на 
студентката    Светлана Крстева;          

22. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/87 од 30.4.2010 г. на 
студентката  Тина Панева;                 

23. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/127 од 24.6.2008 г. на 
студентката  Блага Тодоровска;

24. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр.1505-17/120 од 15.6.2010 г. на 
студентката  Лидијана Тошева;         
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25. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден  
наставник во сите звања за наставно-научната област педагогија, 
образование на наставници, елементарно образование на 
Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

26. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден  
соработник во звање асистент за наставно-научната област применета 
кинезиологија  на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

27. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на 
еден  соработник во  звање помлад асистент за наставно-научната 
област психологија на образование и воспитување на Педагошкиот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

28. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
м-р Никола Смилков;

29. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
соработник во  звање помлад асистент за наставно-научната област 
биохемија на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

30. Одлука дека Приговорот бр.2105-50/2 од 8.6.2010 год. од студентката  
Елена Петрова се одбива како неоснован. Се потврдува Одлуката 
бр.2105-42/5 од 26.5.2010 год. од Дисциплинската комисија. На 
студентката Елена Петрова ѝ се изрекува дисциплинска мерка 
ИСКЛУЧУВАЊЕ;  

31. Одлука дека Приговорот бр.2105-50/1 од 8.6.2010 год. од студентката  
Елена Петрова се одбива како неоснован. Се потврдува Одлуката 
бр.2105-42/6 од 26.5.2010 год. од Дисциплинската комисија. На 
студентката Васка Попова ѝ се изрекува дисциплинска мерка  
ИСКЛУЧУВАЊЕ;  

32. Одлука за одобрување на отсуство на помл. ас. Милена Ѓокиќ.  
33. Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот на учебникот 

под наслов „Методика на наставата по религиско образование“ од 
авторите проф. д-р Снежана Мирасчиева  и проф. д-р Владо 
Петровски.  

Шеста седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет
1. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 

д-р Снежана Ставрева-Веселиновска;
2. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 

труд под наслов „Планирање на наставниот процес“ на кандидатот 
Васко Стојанов;      

3. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Христијанството и окултизмот “ на кандидатот 
Петре Миленков; 

4. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Универзални религии – настанок елементи и основни 
карактеристики“ на кандидатката Ана Петрова;     
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5. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Историски развој на христијанството во Македонија“ на 
кандидатката  Весна Ѓоргиева;

6. Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерски труд 
под наслов „Дидактички компоненти на лектирни содржини во 
наставата по македонски јазик во основното училиште во Република 
Македонија“ на кандидатката Весна Хорватовиќ;

7. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Историски развој на православното христијанство“ 
на кандидатката Викторија Наковска;

8. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Вербални методи во наставата по религиско 
образование“ на кандидатката Даниела Ристеска;

9. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Комуникацијата во наставата“ на кандидатката  
Жаклина Ѓоргиева;     

10. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Фактори за успешна наставна комуникација “ на 
кандидатот  Ивица Величковски;

11. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов: „Будизмот како  религиските систем“ на кандидатката 
Катарина Митковска;

12. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Наставникот во современата настава“ на к кандидатката  
Катерина Пишева;

13. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Просветата и духовната дејност на Партениј Зографски“ 
на кандидатката Маја Димитријева;

14. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Христијанството како  религиски систем“ на 
кандидатката Маја Јакимовска;

15. Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерски труд 
под наслов „Дидактички аспекти на проблемската настава“ на 
кандидатката Маријана Кротева;

16. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов: „Римокатолицизмот како религиски систем“ на 
кандидатката Мила Дањанкова;

17. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Возобновување на Охридската архиепископија во 
лицето на Македонската православна црква“ на кандидатката Надица 
Копчаревска;

18. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Протестантизмот како религиски систем“ на 
кандидатката Наташа П. Неделковска;

19. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Суштина, елементи и историски форми на религијата“ на 
кандидатката Оливера Стојановска;
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20. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Историски развој на возобновената Охридска 
архиепископија во лицето на Македонската православна црква од 
1958 до денес“ на кандидатот Стоил Димитриев;

21. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов: „Митот и ритуалот како една од основните димензии 
на религиските системи“ на кандидатката Сузана Трајкова;

22. Одлука за мирување на обврските на студентката Снежана Андонова 
со индекс бр.16853; 

23. Одлука за мирување на обврските на студентот Јане  Јакимов со  
индекс бр.14231с;

24. Одлука се усвојува Барањето  бр. 1505-21/3 од 21.6.2010 г. од 
студентката  Марија Хаџи Андонова со  индекс бр.14355 за 
префрлување од Одделенска настава во  Штип на Одделенска настава 
во Струмица;

25. Одлука се усвојува Барањето  бр. 1505-14/186 од 18.6.2010г. 
од студентот  Марија Хаџи Андонова   со  индекс бр.14355 за  
продолжување на студиите; 

26. Одлука за формирање на Комисија за проверка и  увид во студентско 
досие на  Гоце Енговски со индекс бр.14495, Весна Дончевска со 
индекс бр.14488с и Андријана Димитровска со индекс бр.14497;

27. Одлука за определување на бројот на членовите  на Наставно-научен 
совет на Педагошкиот факултет;

28. Одлука за определување на составот на Деканатската  управа на 
Педагошкиот факултет;

29. Предлог-одлука за потребите на Педагошкиот факултет при 
Универзитет„Гоце Делчев“ во Штип да се распише Конкурс за избор 
на: 3 волонтери (наставно-научно подрачје - педагогија и методика): 

 – Марија Коцева
 – Јадранка Бочварова
 – Зоран Павлов

30. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе 
едногласна одлука  за покренување на иницијатива за трансформација 
на Педагошкиот факултет.

Сњдма седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет
1. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 

труд под наслов „Религија и магија“ на кандидатката Александра 
Гаштарска;

2. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Историски развој на јудаизмот“ на кандидатот 
Драги Трајановски;

3. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Македонската епархија во САД и Канада“ на кандидатот 
Ѓоко Белчовски;
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4. Одлука за формирање на К за оценка на специјалистички труд под 
наслов „Англиската црква како религиски систем“ на кандидатот 
Јане Илиев;

5. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд 
под наслов „Историски развој на струмичките манастири Водоча и 
Вељуса“ на кандидатот Катерина Божинова;

6. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов  „Македонската православна црква во Австралија“ 
на кандидатот Љупчо Смилев;    

7. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички 
труд под наслов „Конфучијанство и таоизм“ на кандидатката Ружа 
Стојковиќ;

8. Одлука за усвојување на Барањето  бр.41-0808/1 од 29.10.2008 г. од 
студентката    Марија Ѓорѓиева со  индекс бр.14258 , за  префрлување 
од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската 
програма за одделенска настава;

9. Одлука за усвојување на Барањето  бр.41-0808/4 од 5.11.2008 
г. од студентката Марјана Јангеловска  со  индекс бр.14112, за  
префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување 
на Студиската програма за одделенска настава;

10. Одлука за усвојување на Барањето  бр.08400-41/10 од 18.9.2008 
г. од студентката Андријана Петровска  со  индекс бр.14272, за  
префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување 
на Студиската програма за одделенска настава;

11. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/5 од 10.9.2009 г. од 
студентката  Ивана Зафирова со  индекс бр.14157, за  префрлување 
од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската 
програма за одделенска настава;

12. Одлука за усвојување на Барањето  бр.634/0808/9 од 22.10.2007 г. од 
студентката Маријa Топалова со  индекс бр.1431, за  префрлување од 
Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската 
програма за одделенска настава;

13. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-15/11 од 8.6.2009 г. од 
студентот   Глигор Атанасов со  индекс бр.14142, за префрлување од 
редовен во вонреден студент;

14. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/2 од 8.4.2009г. од 
студентот    Елвис Ибрахим со  индекс бр.14348, вонреден студент, 
за  префрлување од Студиската програма за одделенска настава на 
Студиската програма за предучилишно воспитување;

15. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-17/108 од 13.5.2010 г. 
од студентот Гиго Вета  со индекс бр.14214/д, Студиска програма за 
стекнување на наставнички компетенции,за признавање на испитот 
по предметот Методика;

16. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/42 од 17.02.2010г. 
поднесено од Василева Елена
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17. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/47 од 19.2.2010 г. 
поднесено од Саветка Тезиева;

18. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Ана Петровa 
под наслов „Универзални религии – настанок елементи и основни 
карактеристики“ во целост;

19. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Васко Стојанов под 
наслов „Планирање на наставниот процес“ во целост; 

20. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот  Весна Ѓоргиева 
под наслов „Историски развој на христијанството во Македонија“ во 
целост;

21. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на магистерски труд на кандидатката Весна Хорватовиќ 
под наслов „Дидактички компоненти на лектирни содржини во 
наставата по македонски јазик во основното училиште во Република 
Македонија“ во целост;

22. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката  Викторија 
Новаковска  под наслов „Историски развој на православното 
христијанство“ во целост;

23. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Даниела Ристеска 
под наслов „Вербални методи во наставата по религиско образование“ 
во целост; 

24. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Жаклина Ѓоргиева 
под наслов „Комуникацијата во наставата“ во целост; 

25. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Ивица Величковски  
под наслов  „Фактори за успешна наставна комуникација“ во целост;

26. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Катарина 
Митковска под наслов „Будизмот како  религиските систем“ во 
целост; 

27. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката  Катерина Пишева 
под наслов „Наставникот во современата настава“ во целост;

28. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Маријана Кротева  под 
наслов  „Дидактички аспекти на проблемската настава“ во целост;

29. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Маја Димитријева 
под наслов „Просветата и духовната дејност на Партениј Зографски“ 
во целост;
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30. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Маја Јакимовска 
под наслов „Христијанството како  религиските систем“ во целост;

31. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Мила Дањанкова 
под наслов „Римокатолицизмот како религиските системи“ во целост;

32. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Надица 
Копчаревска под наслов „Возобновување на Охридската 
архиепископија во лицето на Македонската православна црква“ во 
целост;

33. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Наташа П. 
Неделковска под наслов „Протестантизмот како религиски систем“ 
во целост;

34. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Оливера 
Стојановска под наслов: „Суштина, елементи и историски форми на 
религијата“ во целост;

35. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Петре Миленков 
под наслов   „Христијанството и окултизмот“ во целост;

36. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Стоил Димитриев 
под наслов „Историски развој на возобновената Охридска 
архиепископија во  лицето на Македонската православна црква од 
1958 до денес“ во целост; 

37. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Сузана Трајкова 
под наслов „Митот и ритуалот како една од основните димензии на 
религиските системи“ во целост.

Осма седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 
1. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот 

труд под наслов „ Како светата православна Црква ја почитувала и 
негувала Мајката Божја“ на кандидатот Златко Крстевски;    

2. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот 
труд под наслов „Православното христијанство како религиски 
систем“ на кандидатот Гоце Ацевски;   

3. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот 
труд под наслов „Битолската богословија Св. Јован Богослов и 
влијанието на руската имиграција во духовниот живот на Македонија“ 
на кандидатот Драган Ѓорѓиевски;

4. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот 
труд под наслов Исламот низ призмата на Библијата и христијанството“ 
на кандидатот Драги Анастасовски;
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5. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот 
труд под наслов „ Православието во Јапонија“ на кандидатот Петар 
Ристовски;  

6. Одлука дека не се усвојува Барањето бр.1505-14/227 од 6.9.2010 г. 
од студентот Зорица  Соколова со  индекс бр.16635, за промена на 
Студиската програма предучилишно воспитување од стара во нова 
програма;

7. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-16/2 од 1.9.2010 г. од 
Адријана  Ангелова за продолжување на студиите т.е. повторно 
запишување на испишан студент;

8. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-7/ од 12.5.2010 г. од  
Марика Стојева од с. Клиново, Кавадарци, за издавање на дупликат 
дипома, уверение, група Хемија и биологија.

9. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-14/184 од 16.6.2010 г. од 
студентката Маја Симоновска со  индекс бр.12261,редовен студент, 
на Студиската програма за одделенска настава за мирување на 
студиите за учебната 2010/2011 год.

10. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-14/177 од 7.6.2010 г. 
од студентката Маја Давиткова со  индекс бр.16531 за плаќање на 
надоместокот на 4 (четири) еднакви рати;

11. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-14/215 од 27.8.2010 г. 
од студентката Зорица Соколова со индекс бр.16635 за плаќање на 
надоместокот за кофинансирање на 4 (четири) еднакви рати;

12. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-15/13 од 19.8.2010 г. од 
студентката Василка Туџарова со бр. на индекс 16115, за префрлување 
од редовен студент во вонреден студент;

13. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-15/7 од 22.2.2010 г. од 
студентот Драган Петковски со  индекс бр.14400, за префрлување од 
редовен студент во вонреден студент;

14. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505/15/12 од 19.8.2010 г. од 
студентката Камелија Лазова со  индекс бр.14364, за префрлување од 
редовен студент во вонреден студент;

15. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-15/10 од 31.5.2010 г. од 
студентката Маја Давиткова  со  индекс бр.16531, за префрлување од 
редовен студент во вонреден студент;

16. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/9 од 6.9.2010 г. од 
студентот Мануел Шитровски, за префрлување од редовен студент 
во вонреден студент;

17. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-19/5 од 2.9.2010 г. од 
студентката Марија Тасевска за префрлување од Земјоделски 
факултет - Струмица на Педагошки факултет, дисперзирани студии 
во Струмица, Студиска програма за одделенска настава, како редовен 
студент во државна квота;

18. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-19/6 од 3.9.2010 г. 
од студентот Марјан Христов  за префрлување од Факултетот за 
информатика на Педагошки факултет на Студиската програма за 
одделенска настава како редовен студент во државна квота;
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19. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-21/5 од 19.8.2010 г. од 
студентот Митко   Мирчев за префрлување на дисперзираните студии 
во Струмица, како редовен студент во државна квота, на Студиската 
програма за одделенска настава;

20. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-21/5 од 19.8.2010 г. од 
студентката    Василка  Туџарова со  индекс бр.16115, за  префрлување 
од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската 
програма за одделенска настава;

21. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-19/4 од 27.8.2010 г. од 
студентката Викторија Петрова за префрлување од Филолошкиот 
факултет на Педагошки факултет на Студиската програма за 
предучилишно воспитување како редовен студент во квотата 
кофинансирање;

22. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-19/7 од 6.9.2010 г. од 
студентката Сандра  Горгиева за префрлување од Факултетот за 
информатика на Педагошки факултет, дисперзирани студии во 
Струмица, на Студиската програма за одделенска настава  како 
редовен студент во државна  квота;

23. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/6 од 13.8.2010 г. од 
студентката Дијана Јовановска од Педагошкиот факултет „Св. 
Климент Охридски“ - Скопје за префрлување  на Педагошкиот 
факултет при Универзитет „Гoце Делчев“ - Штип, како редовен 
студент во државна  квотата, на Студиската програма за одделенска 
настава;

24. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-17/138 од 6.9.2010 г. 
од студентот Мануел Ширтовски од Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Педагошки факултет во Битола  за префрлување  на 
Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 
дисперзирани студии во Струмица, како редовен студент во квотата 
кофинансирање, на Студиската програма за одделенска настава;

25. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/5 од 11.8.2010 г. од 
студентот Тања Мутовиќ од Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје  за 
префрлување  на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип,како редовен студент во државна квотата, на 
Студиската програма за предучилишно воспитување;

26. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/6 од 2.9.2010 г. 
од студентот Никола Костадинов од Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филозофски факултет -Скопје за префрлување на 
Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип, како 
вонреден студент на Студиската програма за одделенска настава;

27. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/7 од 2.9.2010 г. од 
студентката Радмила Тушевска од Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Педагошки факултет - Битола за префрлување на 
Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, како 
вонреден студент на Студиската програма за одделенска настава;
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28. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-14/213 од 27.8.2010 г. од 
студентката Зорица  Соколова со  индекс бр.16635, за продолжување 
на студиите;

29. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-14/200 од 19.8.2010 
г. од студентката Ангелина    Марангозова со  индекс бр.16645, за 
продолжување на студиите;

30. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе 
едногласна одлука по Барањето бр1505-17/134 год. од Аница Гурева, 
студирањето може да го реализира по Студиската програма 2008/2009 
год.; 

31. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/199 од 19.8.2010 
г. од студентката   Василка Туџарова,  со  индекс бр.16115, за 
продолжување на студиите;

32. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/221 од 2.9.2010 г. од 
студентката   Весна   Атанасова со  индекс бр.521/99, за продолжување 
на студиите;

33. Одлука дека се усвојува Барањето  бр.1505-14/198 од 19.8.2010 
г. од студентката  Јованова Александра  со  индекс бр.14658, 
вонреден студент на Студиската програма за одделенска настава за 
продолжување на студиите.

34. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/196 од 17.8.2010 г. од 
студентката  Ленче Николова  со  индекс бр.288/96, за продолжување 
на студиите;

35. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/203 од 19.8.2010 г. 
од студентката   Љупка Делипетрова-Јолева со  индекс бр.408/98, за 
продолжување на студиите;

36. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/48 од 19.2.2010 г. од 
студентката Маја Давиткова со  индекс бр.16531, за продолжување 
на студиите;

37. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/220 од 2.9.2010 
г. од студентката     Марина   Ристова со  индекс бр.16634/с , за 
продолжување на студиите;

38. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/200 од 19.8.2010 г. од 
студентот   Митко   Мирчев со  индекс бр.12279, за продолжување 
на студиите;

39. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/209 од 25.8.2010 г. од 
студентката   Сашка Мицова    со  индекс бр.14342, за продолжување 
на студиите;

40. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/214 од 27.8.2010 г. од 
студентката   Соња   Јованова со  индекс бр.1483, за продолжување 
на студиите;

41. Одлука дека се усвојува  Барањето  бр.1505-14/206 од 23.8.2010 г. од 
студентката   Фросина Саздова  со  индекс бр.14190, за продолжување 
на студиите;

42. Одлука за  одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/137 од 
27.8.2010 г. на студентот  Елвис Ибрахим; 
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43. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Александра 
Гашарска под наслов   „Религија и магија“ во целост;

44.  Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Ѓоко Белчовски под 
наслов   „Македонската епархија во САД и во Канада“ во целост;

45. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Драги Трајановски 
под наслов   „Историски развој на јудаизмот“ во целост;

46. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Јане Илиев под 
наслов  „Англиската црква како религиски систем“ во целост;

47. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Катерина 
Божинова под наслов   „Историски развој на струмичките манастири 
Водоча и Вељуса“ во целост;

48. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Љупчо Смилев под 
наслов   „Македонската православна црква во Австралија“ во целост;

49. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Ружа Стојковиќ 
под наслов   „Конфучијанство и таоизам“ во целост;

50. Одлука дека студентката Адријана Димитровска  констатира дека за  
II год.  првата и втората рата  од трошоците за студирање надоместок  
во износ од 400 евра во денарска противвредност за учебната 
2007/2008 год. студентката не ги има подмирено;

51. Одлука дека студентката Весна Дончевска  констатира дека за  II год.  
првата и втората рата  од трошоците за студирање надоместок  во 
износ од 400 евра во денарска противвредност за учебната 2007/2008 
год. студентката не ги има подмирено;

52. Одлука дека студентот Гоце Енѓовски констатира дека за I год. 
втората рата  од трошоците за студирање надоместок во износ од 
200 евра во денарска противвредност  за учебната 2006/2007 год. 
студентот не ги има подмирено;

53. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на 
Педагошкиот факултет на вонреден професор д-р Илија Клинчаров  
од  Факултет за физичка култура  при Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје на следниве предмети - наставни дисциплини;

54. Одлука дека доц. д-р Соња Петровска се избира за наставник во 
звањето вонреден професор за наставно-научната област педагогија, 
образование на наставници и елементарно образование на 
Педагошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

55. Одлука за измена на Одлуката бр.2102-48/26 од 10.6.2010 год. за 
ангажирaност  за прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар 
во учебната 2010/2011година од Факултетот за музичка уметност на 
Педагошкиот факултет;
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56. Одлука за измена на Одлуката бр.2102-58/3 од 19.8.2010 год.за 
определување на составот на Деканатската  управа на Педагошкиот 
факултет;

57. Одлука за измена на Одлуката бр.2102-58/4 од 19.8.2010 год.за  
определување на бројот на членовите  на Наставно-научен совет на 
Педагошкиот факултет.

Девета седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет
1. Одлука за  одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/123 од 
17.6.2010 г. на студентот Тони Костоски;

2. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-19/8 од 7.9.2010 г. од 
студентката  Ивана Анчовска со бр. на индекс бр.07767 од Правниот 
факултет за префрлување на Педагошкиот факултет на Студиската 
програма за предучилишно воспитување како редовен студент во 
државна квота;

3. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-25/8 од 17.9.2010 г. од 
Валерија Маџова,  за промена на презимето  од Анастасовска во 
Маџова;

4. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-25/9 од 28.9.2010 г. од 
студентката  Јасмина Јакимовска со  индекс бр.1485 , за промена на 
презимето во студентското досие од Јакимовска во  Илиевска;

5. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/239 од 17.9.2010 г. од  
Валерија Маџова, за  запишување на модулот Рано учење на англиски 
јазик;

6. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/229 од 7.9.2010 г. од 
студентот   Туше Мучев со индекс бр.14642, за мирување на студиите 
за учебната 2010/2011 год;

7. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/250 од 23.9.2010 г. 
од студентката   Ванѓе Панова со индекс бр.14573, за  мирување на 
студиите за учебната 2010/2011 год;

8. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/216 од 27.8.2010 г. 
од студентот Сејнур Дуров  со  индекс бр.14398, за  мирување на 
студиите за учебната 2010/2011 год;

9. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/356 од 24.12.2009 г. 
од студентот Сања Маглешева  со  индекс бр.14345,  за  мирување на 
студиите за учебната 2009/2010 год;

10. Одлука за усвојување на  Барањето  бр.1505-21/13 од 16.9.2010 г. од 
студентката   Елена Цветковска   индекс бр. 14745 редовен   студент 
во  државна квота   на Педагошкиот факултет, за префрлување од 
Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската 
програма за одделенска настава;

11. Одлука за усвојување на  Барањето  бр.1505-19/15 од 28.9.2010 
г. од студентот Октај Амедов  редовен  студент државна квота  на 
Земјоделскиот факултет дисперзирани студии во Струмица, Општа 
насока, за префрлување на Педагошкиот факултет дисперзирани 
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студии во Струмица на Студиската програма за одделенска настава, 
како редовен студент како редовен студент; 

12. Одлука за усвојување на  Барањето  бр.1505-19/14 од 28.9.2010 г. 
од студентот Тункац Шавлев, редовен  студент во државна квота  на 
Земјоделскиот факултет дисперзирани студии во Струмица, Општа 
насока, за префрлување   на Педагошкиот факултет дисперзирани 
студии во Струмица на Студиската програма за одделенска настава, 
како редовен студент, државна квота;

13. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/11 од 28.9.2010 г. од 
студентот  Јоана Митрева,  индекс бр. 101094, вонреден  студент  на 
Факултетот за информатика, насока Информатика, за префрлување 
на Педагошкиот факултет   на Студиската програма за предучилишно 
воспитување, како вонреден  студент;

14. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/9 од 14.9.2010 г. од 
Маргарита Коцева редовен студент на Факултетот за природни и 
технички науки, насока географија, за префрлување на Педагошкиот 
факултет на дисперзираните студии во Струмица во рамките на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ на Студиската програма за одделенска 
настава  како редовен  студент;

15. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/12 од 28.9.2010 г. од 
студентката Анета Миланова со индекс бр. 13985,  вонреден студент 
на Факултетот за природни и технички науки, насока географија, за 
префрлување на Педагошкиот факултет на Студиската програма за 
предучилишно воспитување како вонреден студент;

16. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/13 од 28.9.2010 г. 
од студентката Кристина Михајловска, индекс бр. 16815, вонреден 
студент на Филолошкиот факултет, Студиска програма за македонски 
јазик и книжевност за префрлување  на Педагошкиот факултет на 
Студиската програма за одделенска настава, како вонреден  студент;

17. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/10 од 28.9.2010 г. од  
Сања Василева,   студентка на  Машинскиот факултет во Струмица 
како редовен студент во државна квота се префрлува на Педагошки 
факултет во Штип на Студиската програма за предучилишно 
воспитување  како редовен студент во државна квота;

18. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-15/14 од 14.9.2010 г. од 
студентката   Катерина Јованова со  индекс бр.14428 , за префрлување 
од редовен студент во вонреден студент;

19. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-15/16 од 17.9.2010 г. од 
студентката  Ленче  Пецанова со  индекс бр.16849, за префрлување 
од редовен студент во вонреден студент;

20. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-15/15 од 17.9.2010 г. од 
студентката     Катерина  Чиркова со  индекс бр.14264, за префрлување 
од редовен студент во вонреден студент;

21. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-20/16 од 24.9.2010 г. 
од Маргарита Здравковска студентка на Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ 
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во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на 
Педагошки факултет - Штип на Студиската програма за предучилишно 
воспитување како редовен  студент;

22. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-20/13 од 23.9.2010 г. 
од   Илинка Стаменовска  студентка на Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ на  Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ 
во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на 
Педагошки факултет - Штип на Студиската програма за одделенска 
настава како редовен  студент;

23. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-20/11 од 17.9.2010 
г. од Кристина Темелкова,  студентка на Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“  на  Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ 
во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на 
Педагошки факултет - Штип на Студиската програма за предучилишно 
воспитување  како вонреден студент;

24. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-20/15 од 24.9.2010 г. 
од   Катерина Крстевска  студентка на Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје на Педагошки факултет се префрлува на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската 
програма за одделенска настава како вонреден студент;

25. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-21/3 од 1.7.2009 г. 
од студентката  Кристина Попадинова, со индекс бр.14261 за 
префрлување  од  Студиска програма за предучилишно воспитување 
на Студиска програма за одделенска настава;

26. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-21/8 од 28.9.2010 г. 
од студентката   Весна Атанасова, со  индекс бр.521/99 вонреден 
студент, за префрлување  од  Студиска програма за предучилишно 
воспитување нa Студиска програма за одделенска настава;

27. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-21/7 од 21.9.2010 г. од 
студентката  Сања Маглешева, со  индекс бр.14345 вонреден студент 
за префрлување од Штип Студиска програма за одделенска настава 
на дисперзираните студии во Струмица  Студиска програма за 
одделенска настава;

28. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/228 од 6.9.2010 г. од 
студентот   Дарко Новоселски   индекс бр. 14159 редовен   студент 
на Педагошкиот факултет, за префрлување од Студиската програма 
2007/2008 за предучилишно воспитување, на Студиската програма 
2008/2009 год. за предучилишно воспитување;

29. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/237 од 17.9.2010 г. 
од студентката   Ивана   Николова индекс бр. 1499 редовен студент 
на Педагошкиот факултет, за префрлување  од Студиската програма 
2007/2008 за одделенска  настава  на Студиската програма 2008/2009 
год. за одделенска настава;

30. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-20/10 од 17.9.2010 г. од    
Маја Стојановска студент на Универзитет „Св. Климент Охридски“ во 
Битола  - Педагошкиот факултет, за префрлување на Универзитетот 
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„Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската програма за 
одделенска настава како вонреден студент;

31. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-10/70 од 7.9.2010 г. од 
студентката Лимонка   Коцева со  индекс бр.14685 за признавање на 
педагошкиот стаж;

32. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-10/70 од 7.9.2010 г. од 
студентката Николина Ристовска  со индекс бр.14157, за признавање 
на педагошкиот стаж;

33. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/241 од 17.9.2010 г. од 
студентката Дивна Митева со  индекс бр.14556 за продолжување на 
студиите;

34. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/256 од 28.9.2010 г. од 
студентот  Билјана Маноилова,  со  индекс бр.14171, за продолжување 
на студиите;

35. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/245 од 21.9.2010 
г. од студентката Јулијана  Костадинова со  индекс бр.14436 за 
продолжување на студиите;

36. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/238 од 17.9.2010 г. од 
студентката  Марија  Коцева со  индекс бр.14391 за продолжување 
на студиите;

37. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/234 од 16.9.2010 г. од 
студентката  Наталија Спасова  со  индекс бр.14362 за продолжување 
на студиите;

38. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/124 од 31.3.2010 г. од 
студентот  Александар  Пингов со  индекс бр.14525 за продолжување 
на студиите;

39. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/238 од 17.9.2010 г. од 
студентката  Тина Јованова  со  индекс бр.14103 за продолжување на 
студиите;

40. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-14/233 од 15.9.2010 г. од 
студентката  Верка Петкова  со  индекс бр.16392 за продолжување 
на студиите;

41. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/2 од 27.5.2010 г. од 
студентката   Маре Лазарова за префрлување од Студиската програма 
за одделенска настава на Студиската програма за предучилишно 
воспитување 2010/2011 год;

42. Одлука за прифаќање на Пријавата за наслов на тема на магистерски 
труд од кандидатот Загорка Донска под наслов „Моралните 
вредности во наставните содржини по македонски јазик од петто до 
осмо одделение“;

43. Одлука за прифаќање на Пријавата на тема под наслов „Модели на 
училишната дисциплина во современото училиште“ на магистерски 
труд од кандидатката Марија Коцева;

44. Одлука за прифаќање на Пријавата за наслов на тема на магистерски 
труд од кандидатката Николовска Павлина под наслов „Политиката и 
програмите за превенирање на ризичното однесување кај учениците 
(домци) во државните ученички домови“;



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

158

45. Одлука за прифаќање на Пријавата за наслов на тема на магистерски 
труд од кандидатката Тања Камчева под наслов „Поврзаноста на 
нарушувањето во однесувањето на децата и условите за живот во 
семејството“;

46. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Гоце Ацевски под 
наслов  „Православното христијанство како религиски систем“  во 
целост;

47. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Драган Ѓоргиевски 
под наслов   „Битолската богословија Св. Јован Богослов и влијанието 
на руската емиграција во духовниот живот во Македонија“  во целост; 

48. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Драги Анастасовски 
под наслов   „Исламот низ призмата на Библијата и христијанството“  
во целост; 

49. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Златко Крстевски  
под наслов  „Како Светата  православна црква ја почитувала и ја 
почитува Мајката Божја“  во целост;

50. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Петар Ристовски 
под наслов   „Православието во Јапонија“  во целост;

51. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе 
едногласна одлука и го ангажира Васил Николов, лице од практика, за 
изборниот предмет Влашки јазик, кој ќе се слуша во III семестар, со 
фонт на часови 1+1+1 на Студиската програма за одделенска настава 
и Студиската програма за предучилишно воспитување за учебната 
2010/2011 год;

52. Одлука за формирање на Kомисија за реализација на испитот по 
предметот Влашки јазик за учебната 2010/2011 год;

53. Одлука за утврдување на член на Универзитетскиот сенат при 
Универзитет„Гоце Делчев“ - Штип од Педагошкиот факултет. Со 
непосредно и тајно гласање е избрана проф. д-р Снежана Ставрева-
Веселинова;  

54. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на 
Педагошкиот факултет. За потребите на Педагошкиот факултетот  
за прв циклус на  студии за зимскиот семестар  за учебната 2010/2011 
година  се ангажира доц. д-р Драгор Заревски од Филозофскиот 
факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на 
следниве предмети - наставни дисциплини:

 – Филозофија - се слуша во зимскиот (III семестар) на Одделот за 
предучилишно воспитување, со фонд на часови 1+1+1; -изборен

 – Етика - се слуша во зимскиот (III семестар) на Одделот за 
предучилишно воспитување, со фонд на часови 1+1+1; -изборен;
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55. Одлука за утврдување на членови на Комисијата за самоевалуација 
на  Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;

56. Одлука за одобрување на средства за научно-стручно усовршување 
на проф. д-р Ленче Милошева  од Педагошки факултет  во Штип;

57. Одлука за одобрување на отсуство на проф. м-р Никола Смилков од  
Педагошкиот факултет;  

58. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-20/15 од 24.9.2010 г. 
од   Катерина  Крстевска студентка на Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје - Педагошки факултет се префрлување на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската 
програма за одделенска настава како вонреден студент;

59. Одлука за прифаќање на пријавата на специјалистички труд на тема 
под наслов  „Појава и развој на исламот“ од кандидатката Невенка 
Цикарска;

60. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе 
едногласна одлука за одобрување на областа на научно усовршување 
на асс. м-р Кирил Барбареев, согласно со член 8 од Правилникот за 
стипендирање на трет циклус студии на вработените на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип („Универзитетски гласник“ бр.12/2009 год.);

61. Предлог-одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв 
циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година 
од Филолошки факултет  на Педагошкиот факултет; 

62. Предлог-одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за прв 
циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година 
од Факултетот за информатика на Педагошкиот факултет; 

63.  Предлог-одлука за ангажирaност на наставничкот кадар за прв 
циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година 
од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет; 

64. Предлог-одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус 
на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од 
Факултетот  за информатика  на Педагошкиот факултет.

Десета седница на наставно – научен совет на Педагошкиот 
факултет
1. Одлука за ангажирање на волонтерите Зоран Павлов, Марија Коцева 

и Јадранка Бочварова; 
2. Одлука за избор на Билјана Стојанова во соработничко звање помлад 

асистент за наставно-научната област психологија на образование и 
воспитување;

3. Одлука за избор на м-р Билјана Попеска во соработничко звање 
асистент за наставно-научната област применета кинезиологија;

4. Одлука за избор на Даниела Јакимова во соработничко звање помлад 
асистент за наставно-научната област образование на наставници;

5. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 
студенти на универзитетски академски  студии од втор циклус;
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6. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1505-14/2 од 14.9.2010 год. од 
Милена Јаневска со  индекс бр. 14423  редовен студент во квотата 
кофинансирање на која ѝ се одобрува плаќање на надоместокот за 
кофинансирање на 4 рати, за учебната 2010/2011 год.;

7. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1505-14/248 од 22.9.2010 год. 
од Татјана  Пантева со  индекс бр. 14280  редовен студент во квотата 
кофинансирање  на која ѝ се одобрува плаќање на  надоместокот за 
кофинансирање на 4 рати, за учебната 2010/2011год.;

8. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1505-14/242 од 17.9.2010 
год. од Слаџан Јаначковски со  индекс бр. 1437  редовен студент во 
квотата кофинансирање  и му се одобрува плаќање на  надоместокот 
за кофинансирање на 4 рати, за учебната 2010/2011год.;

9. Одлука за усвојување Барањето  бр.1505-19/16 од 30.9.2010 г. од   
Илија Томовски редовен студент на Земјоделски факултет, Општа 
насока, за префрлување на Педагошкиот факултет  во рамките на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ на Студиската програма за одделенска 
настава  како редовен  студент;

10. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-15/18 од 28.9.2010 г. од 
студентот    Зекир Гулшен со  индекс бр.14244 ,редовен студент за 
префрлување во вонреден студент за  зимскиот семестар во учебната 
2010/2011 год.;

11. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/17 од 30.9.2010 г. од 
студентот  Надежда Јованова  со  индекс бр.16169 редовен  студент 
во државна квота на Машинскиот факултет, насока Транспорт, 
организација и логистика во Струмица  за префрлување на Педагошки 
факултет  на дисперзираните  студии во Струмица на Студиската 
програма за одделенска настава како редовен студент во државна 
квота;   

12. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-20/14 од 24.9.2010 
г. од Марина Здравевска, студентка на Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“  на  Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ 
во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на 
Педагошки факултет на Студиската програма за одделенска настава   
како редовен   студент;

13. Одлука за усвојување на Барањето  бр.1505-19/18 од 30.9.2010 г. 
од студентката   Надица Караиванова со  индекс бр.101078, редовен  
студент во државна квота на Факултетот за информатика, Општа 
насока, во Струмица за префрлување на Педагошки факултет  на 
дисперзираните  студии во Струмица на Студиската програма за 
одделенска настава како редовен студент во државна квота;   

14. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 0808-71/15 од 17.9.2010 год. 
од Емилија Јанева и одобрување за префрлување на студентот од 
Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската 
програма  за одделенска настава  во рамките на Педагошкиот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип како вонреден 
студент. 
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15. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-21/9 од 30.9.2010 г. 
од студентот   Љубинка Ефтимова  со  индекс бр.16139 вонреден 
студент, за префрлување од  Студиската програма за предучилишно 
воспитување на Студиската програма за одделенска настава.

16. Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-20/12 од 23.9.2010 год. 
од  Славица Терзиева   за префрлување од  Педагошки факултет - 
Битола од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ на Педагошкиот 
факултет дисперзирани студии во Струмица при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип на Студиската програма за одделенска настава  како 
редовен  студент.

17. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/139 од 14.9.2010 г. 
поднесено од Радмила Тушевска;

18. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/138 од 6.9.2010 г. 
поднесено од Мануел Ширтовски.

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на 
единицата

Постигнатите резултати на студентите по одделни предмети се 
на високо ниво. Над 80% од студентите ги имат целосно положено 
предвидените испити. Имајќи предвид дека е во тек септемвриска сесија 
оваа бројка ќе се зголеми.

ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Методика на работа 
со надарени деца 7 4 4 4

Методика на ОТК 5 4 3 1 2
Дидактика 1 76 72 28 16 11  1
Германски јазик 3 3 3 3
Математика 1 9 8 8 7
Социологија на 
образованието 70 61 44 36 5 3 1

Предучилишна 
педагогија 10 6 6 3 2 1

Кукларство и 
сценографија 62 59 38 9 12 6 8 1

Литература за деца       16 15 12 5 4 2 1
Методика на 
наставата по 
математика

52 48 36 22 7 1 2

Англиски јазик 14 14 12 4 3 1 1 3
Дидактика 2 13 12 11 9 2
Хигиена 18 13 10 6 3 1
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Психологија на 
образование и 
воспитание

4 2 1 1

Основи на 
природните науки 106 67 50 20 11 10 3 6

Педагогија на 
слободно време 20 16 16 2 4 7 2 1

Општа педагогија 43 37 20 9 4 2 4 1
Применета 
математика 7 7 7 3 3 1

Философија 60 56 55 13 13 19 7 3
Естетика 46 45 45 12 19 9 3 2
Педагошка 
психологија 92 84 47 26 8 2 5 6

Училишна 
педагогија 27 25 20 13 6 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 1 

6 4 4 4

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 2 

9        6 4 3 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

1 1 1 1

Развојна психологија 121 103 73 29 13 11 7 13
Здравствено 
образование 9 7 5 3 1 1

Методика на деца со 
посебни потреби 111 105 105 6 11 28 60

Историја 265 195 123 63 31 18 8 3
Методологија 
на педагошко 
истражување

115 83 50 29 14 4 1 2

Методика по развој 
и  култура на 
говорот

20 16 16 10 1 1 1 1

Основи на ликовно 
воспитување со 
методика

37 30 20 3 3 5 2 1

Основи на физичко 
воспитување со 
методика

35 35 28 9  13 5 1

Семејна педагогија 96 86 76 28 5 29 11 13
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Основи на музичко 
воспитување со 
методика

59 51 50 30 9 4 6 1

Религиски системи 11 8 8 4 4
Методика на 
воспитно-образовна 
работа по ПО

15 12 11 7 2 1 1

Методика на настава 
по ПО        41 37 17 8 8 1

Дидактика 31 21 9 7 2
Мултикултурно 
образование 26 22 22 2 5 9 5 1

Музички 
инструмент 28 25 25 17 4 2 1 1

Еколошко 
воспитување 10 9 9 1 2 6

Основи на 
општествено 
уредување

21 19 5 5

Стилистика 93 89 60 56 29 16 16
Основи на природа 121 107 59  24 11 11 9  4
Логика 13 9 14 3 3 5 3
Руски јазик         45 41 33 14 7 8 3 1
Методика на 
воспитна работа 20 15 11 8 1 1

Педагошка 
комуникација 45 43 42 10 6 18 8

Образовна 
технологија 4 4 4 4

Основи на 
информатика 2 2 1 1 1

Информатика 1 44 40 36 20 9 3 3 1
Информатика 2 4 4 4 3 1
Информатика во 
образованието 8 8 8 6 2

Културологија 6        5 5 1 4
Литература за деца 1 13 10 5 3 1 1
Литература за деца 2 61 57 45 17 14 12 2
Литература за деца 
и млади 3 1

Општествено 
уредување 15 14 9 9

Математика 2 13 12 12 10 2
Методика на настава 
по македонски јазик 48 42 35 12 3 9 1
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Организација на 
предучилишна 
установа

31 29 29 2 1 6 1 19

Теорија и практика 
на играта 3 3 3 3

Географија 2 2 2 1 1
Етика 4 3 3 1 1 1
Влашки јазик 2 2 2 2
Историја на 
педагошки идеи 1 1 1 1

Социјална 
психологија 2 1

Математика 42 38 18 2 7 6 3

Забелешка: Методика по математика - 4 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на развој и култура на говорот - 2 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на воспитно-образовна работа по ПО - 2  успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на настава по македонски јазик - 5 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

ФЕВРУАРСКА  ВТОРА СЕСИЈА
Методика на работа со надарени 
деца 1 1

Социологија на образованието 3 3 2 1 1
Дидактика 1 29 23 23 17 5  1
Дидактика 12 6 5 5
Методика на наставата по 
математика 7 6 3 1 1

Дидактика 2 6 3 3 3

Хигиена         
3 2 2 1 1

Психологија на образование и 
воспитание 1

Педагошка психологија 33 31 17 8 6 3
Македонски јазик со култура на 
изразување 1 

        
1 1 1 1

Македонски јазик со култура на 
изразување 2 2        2 1 1

Развојна психологија 30 22 9 5 4
Методика на деца со посебни 
потреби 7 6 5 2 1 2

Историја 85 64 47 25 16 3 1 1
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Методологија на педагошко 
истражување 36 29 20 15 5

Етика 1 1 1 1
Основи на ликовно воспитување 
со методика 32 29 20 7 1 5 5

Основи на физичко воспитување 
со методика 19 18 18 5 4 2

Семејна педагогија 7 7 7 3 3 1
Религиски системи 4 4 4 4
Методика на настава по ПО 18 18 14 6 6 1
Педагогија на слободно време 1 1 1 1
Училишна педагогија 6 4 4 1 2 1
Основи на општествено уредување 10 9 8 5 2 1
Образовна технологија 1 1 1 1
Основи на природа 53 47 20 6 9 4 1

Руски јазик         
5 4 1   1

Методика на воспитна работа 3 3 3 1 2
Педагошка комуникација 2 2 2 2
Информатика 10 10 10 10

Информатика во образованието         
2 2         

2 1 1

Литература за деца 1 6 6 6 6
Литература за деца 2 8 8 8 6 2
Литература за деца 6 5 5 3 2
Методика на настава по 
македонски јазик 9 8 8 1 1

Англиски јазик 1 1 1 1
Методика на наставата по 
физичко воспитување 2 1 1 1

Кукларство и сценографија 1 1 1 1
Предучилишна педагогија 2 2 1 1
Основи на ликовно воспитание и 
образование со методика 50 48 23 1 4 6 4

Организација на предучилишна 
установа 1

Здравствено воспитување 2 2 2 1 1
Музичко воспитание со методика 16 15 15 3 7 2 3
Математика 8 7 1 1

Забелешка: Методика на наставата по математика - 1  успешно 
изведен колоквиум и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.

Основи на ликовно воспитување со методика - 2  успешно изведени 
колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.
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Основи на физичко воспитување со методика - 6  успешно изведен 
колоквиум во оваа сесија.

Методика на воспитно образовна работа по ПО - 1  успешно изведен 
колоквиум и 2 неуспешно изведени колоквиуми во оваа сесија.

Методика на настава по македонски јазик - 6   успешно изведени 
колоквиуми колоквиум во оваа сесија.

Основи на ликовно воспитание и образование со методика - 8  
успешни колоквиуми.

АПРИЛСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Информатика 1 1 1 1 1
Информатика 2 2 2 2 2
Информатика во 
образованието 2 2 2 1 1

Основи на 
информатика 8 5 5 3 2

Основи на ликовно 
воспитание со 
методика

22 20 17 3 3 3 2

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 1

10 10 10 3 4 3

Стилистика 3 3 3 2 1
Основи на музичко 
воспитание со 
методика

17 14 11 8 3

Музички 
инструмент 51 44 44 41 2 1

Основи на физичко 
воспитание со 
методика

11 11 11 4 1

Руски јазик 5 5 3 3
Руски јазик 2 1 1 1 1
Германски јазик 2 1 1 1 1
Англиски јазик 2 2 2 2 1 1
Влашки јазик 1 2 2 2 2
Македонски јазик 
со култура на 
изразување 2

2 2 2 1 1

Македонски јазик 22 19 13 11 2
Литература за деца 5 4 4 2 1 1
Литература за деца 
1 2 2 2 1 1
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Литература за деца 
2 14 14 14 8 6

Дидактика 8 6 4 3 1
Дидактика 1 16 14 8 7 1
Дидактика 2 10 9 9 7 1 1
Методика на работа 
со деца со посебни 
потреби

8 4 2 2

Методика на 
наставата по 
математика

        21 19 18 9 4 1

Математика 10 9 3 2 1
Математика 1 1 1 1 1
Математика 2 1 1 1 1
Училишна 
педагогија 7 6 5 3 2

Општа педагогија 19 7 5 2 3
Основи на 
општествено 
уредување

15 12 9 4 2 2 1

Религиски системи 3 2 2 1 1
Историја 57 49 22 14 5 3
Методологија 
на педагошко 
истражување

17 16 11 4 5 2

Методика на 
настава по природа 
и општество

13 11 7 2 1 1

Методика на 
настава по ЗПО 8 8 6 1

Методика на ВОР 
по ЗПО 4 3 1 1

Методика на 
настава по ОТК 3 3 3 3

Развојна 
психологија 8 6 4 4

Психологија на 
образование и 
воспитание

1 1 1 1

Педагошка 
психологија 22 19 8 5 2 1

Основи на 
природата 33 30 18 6 7 4 1

Хигиена 3 3 3 2 1
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Социологија на 
образование         11 10 3 2 1

Педагогија на 
слободно време 3 2 2 1 1

Методика на 
воспитна работа 10 6 6 1 1 4

Кукларство и 
сценографија 2 2 2 1 1

Историја на 
педагошки идеи 8 8 8 6 2

Методика на работа 
со надарени деца 40 39 39 8 15 16

Педагошка 
комуникација 2 2 2 1 1

Теорија и практика 
на игра 2 2 2 2

Географија 2 2 2 2
Естетика 2 2 2 1 1
Етика 1 1 1 1
Мултикултурно 
образование 3 1 1 1

Семејна педагогија 10 7 5 1 2 1 1
Методика по 
култура на говор 3 2 2 1

Методика на 
наставата по 
македонски јазик

6 6 5 3 1 1

Забелешка: 
Основи на ликовно воспитување со методика-  6 успешно изведен 

колоквиум и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.
Психологија на образование и воспитание делумно признавање на 

испит со оценка 6 (шест).
Основи на физичко воспитување со методика - 6  успешно изведени 

колоквиуми во оваа сесија.
Методика по култура на говор - 1  успешно изведен колоквиум во 

оваа сесија.
Методика на настава по математика- 3  успешно изведени колоквиуми 

во оваа сесија.
Методика на настава по ЗПО -5  успешно изведени колоквиуми во 

оваа сесија
Методика по ПиО -3  успешно изведени колоквиуми во оваа сесија
Методика на ВОР по ЗПО - 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.
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МАЈСКА  СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Основи на ликовно 
воспитание со 
методика

21 19 16 2 1

Основи на ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика

10 8 7 1

Основи на музичко 
воспитание со 
методика

2 2

Музички 
инструмент 6 4 4 2 1 1

Основи на физичко 
воспитание со 
методика

24 24 24

Методика на 
наставата по 
математика

20 15 7

Методика по 
развој и култура на 
говорот

9 6 6 2

Историја 6 4 4 4
Методологија 
на педагошко 
истражување

3 3 1 1

Методика 
по природа и 
општество

6 6 4 1

Методика на 
настава по природа 
и општество

20 19 17

Педагошка 
психологија 1

Основи на 
природата 1 1 1

Методика на 
наставата по 
македонски јазик

13 13 11

Основи на техничка 
култура со 
методика

1 1 1 1

Забелешка: Основи на ликовно воспитување со методика – 13 
успешни колоквиуми и 3 неуспешно положени колоквиуми во оваа сесија.  
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Методика по македонски јазик – 11 успешни колоквиуми и 2 
неуспешни колоквиуми во оваа сесија, 

Методика на настава по математика – 7 успешни колоквиуми, 
Основи на физичко воспитување со методика – 24 успешни 

колоквиуми,
Методика на воспитно образовна работа по ПО - 17 успешно изведени 

колоквиуми оваа сесија.
Методика по развој и култура на говорот - 4  успешно изведени 

колоквиуми оваа сесија.
Методика по природа и општество - 3  успешно  изведени колоквиуми 

оваа сесија.
Основи на ликовно воспитание и образование со методика - 6 успешно 

изведени колоквиуми оваа сесија.

ЈУНСКА ПРВА  СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Основи на 
информатика

32 25 24 13 2 4 4 1

Историја на 
педагошки идеи

3 3 3 1 1 1

Основи на 
информатика 2

1 1 1 1

Информатика во 
образованието

1 1 1 1

Основи на ликовно 
воспитание со 
методика

91 86 83 13 20 23 14 7

Основи на ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика

35 34 31 1 9 7 1 11

Ликовна 
работилница

25 25 25 25

Општа педагогија 40 28 27 14 11 1 1
Основи на музичко 
воспитание со 
методика

130 127 127 16 36 40 21 14

Музички 
инструмент

212 111 111 45 21 15 21 1

Основи на физичко 
воспитание со 
методика

36 29 27 3 5 9 8 1

Основи на физичко 
воспитание со 
методика

6 6 6 2 3 1
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Основи на физичко 
образование со 
методика

85 78 77 7 15 29 17 4

Стилистика 37 36 36 6 17 13 3 2
Руски јазик 8 6 6 5 1
Училишна 
педагогија

12 9 3 1 1 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

45 18 13 6 5 2

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 2

5 5 3 3

Литература за деца 
и млади

101 85 53 17 16 10 5 11

Литература за деца 
1

4 1 1 1

Литература за деца 
2

7 5 2 2

Англиска фонетика 
и фонологија

1 1 1 1

Музичко 
образование со 
методика 1

34 34 32 9 8 8 4 2

Детето и природата 6 6 6 2 4
Кукларство и 
сценографија

11 3 3 1 1 1

Дидактика 50 51 14 10 4
Дидактика 1 15 15 5 5
Дидактика 2 56 52 24 12 9 3
Методика на работа 
со надарени деца

83 76 76 12 21 23 9 10

Методика на работа 
со деца со посебни 
потреби

13 13 11 2 1 3 5

Методика на 
наставата по 
математика

121 115 101 18 19 20 23 12

Македонски јазик и 
книжевност

1 1 1 1

Математика 14 14 4 4
Математика 1 4 2 2 2
Математика 2 6 2 2 2
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Применета 
математика

1 1 1 1

Училишна 
педагогија

10 7 3 1  1 1

Општа педагогија 1
Семејна педагогија 7 4 4 2 1 1
Предучилишна 
педагогија

44 40 38 8 16 3 8 3

Теорија и практика 
на играта

2

Социјална 
психологија

31 28 28 3 4 15 4 2

Основи на 
општествено 
уредување

63 53 35 23 4 6 2

Образовна 
технологија

40 37 37 3 5 17 11 1

Религиски системи 33 32 31 8 17 5 2
Историја 103 63 35 14 14 5 2
Методологија 
на педагошко 
истражување

144 97 81 23 19 11 5 3

Позитивна 
психологија

47 46 46 1 4 11 5 25

Методика 
по природа и 
општество

41 39 39 8 7 5 4 10

Методика на 
настава по природа 
и општество

95 94 70 38 15 7 6 4

Развојна 
психологија

27 18 8 4 2 1 1

Педагошка 
психологија

84 74 40 18 6 8 3 6

Психологија на 
обрзование и 
воспитание

3 2 1 1

Мултикултурно 
образование

46 41 38 4 9 18 2 5

Еколошко 
воспитание

5 4 4 1 2 1

Заштита на 
животна средина

1 1 1 1

Естетика 1 1 1 1
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Основи на 
философија

3 2 2 2

Видови и форми на 
оценување

10 10 10 2 4 1 3

Основи на 
природата

85 57 33 18 13 3 1 1

Хигиена 10 8 7 1 2 4
Училишна 
педагогија 
и училишна 
организација

39 24 18 5 5 6 2

Педагошка 
комуникација

5 5 5 2 3

Социологија на 
образование

46 31 21 12 8 1

Педагогија на 
слободно време

33 33 33 7 14 8 2 1

Англиски јазик 1
Методика на 
воспитна работа

6 4 2 2

Методика на 
наставата по 
македонски јазик

99 89 85 35 38 6   1 3

Етика 1
Основи на техничка 
култура со 
методика

6 6 5 1 4

Теорија на 
воспитанието

2 2 2 1 1

Методика по 
развој и култура на 
говорот

32 30 30 5 4 4 4 11

Лингвостилистика 1 1 1 1
Музичко 
воспитание и 
образование со 
методика 2

28 27 27 6 6 5 7 3

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 1

8 5 3 1 2

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 2

28 26 25 8 3 5 1 5
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Културологија 3 1 2 1 1
Организација на 
предучилишна 
установа

3 2 1 1

Логика 2 1 1 1
Сценски игри 1 1 1 1
Здравствено 
воспитание

36 30 30 8 4 6 1 1

Забелешка: Методика  на настава по математика - 5 успешно изведени 
колоквиуми и 3 неупесни колоквиуми  во оваа сесија.

Основи на ликовно воспитување со методика - 6 успешно изведени 
колоквиуми и 3 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.

Основи на физичко образование со методика - 1 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на воспитно образовна работа по ПО - 2 успешно изведени 
колоквиуми и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија.

Методика на настава по македонски јазик - 2 успешно изведени 
колоквиуми  и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија.

ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Методика на работа 
со надарени деца

11 9 7 3 1 3

Дидактика 1 17 15 5 5
Методика на 
наставата по 
математика

37 36 24 5 8 1

Методика на 
воспитно-
образовната работа 
по математика

10 9 9 5 2

Дидактика 2 27 27 8 5 3
Основи на 
природата

19 18 8 5 3

Психологија на 
образование и 
воспитание

2 1 1 1

Педагошка 
психологија

38 34 20 10 8 1 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

13 11 7 7
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Македонски јазик 
со култура на 
изразување 2 

2 2 1 1

Развојна 
психологија

23 16 10 4 4 2

Методика на деца 
со посебни потреби

5 4 4 2 2

Историја 75 57 36 29 1 4 2
Методологија 
на педагошко 
истражување

55 49 31 19 9 2 1

Основи на ликовно 
воспитување со 
методика

20 15 13 2 2 2

Основи на ликовно 
воспитание и 
образование  со 
методика

13 12 9 1 4 1 1

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 1

1 1

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 2

5 4 4 1 1 1 1

Основи на физичко 
образование со 
методика

18 15 11 3 2 1 2

Основи на физичко 
воспитание со 
методика

9 8 8 4 1 1

Семејна педагогија 5 4 2 1 1
Сценски игри 1 1 1 1
Религиски системи 2 1 1 1
Методика на 
настава по ПО

26 25 16 13 3

Методика на 
настава по ЗПО

2 2 1 1

Педагогија на 
слободно време 

7 5 4 1 3

Училишна 
педагогија 
и училишна 
организација

23 18 6 4 2
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Училишна 
педагогија

1 1 1 1

Основи на 
општествено 
уредување

26 23 10 7 2 1

Општествено 
уредување

3 2 2 2

Образовна 
технологија

3 2 2 1 1

Основи на 
природните науки

10 6 5 3 2

Германски јазик 1 1 1 1
Руски јазик 4 4 3 3
Методика на 
воспитна работа

4 1

Педагошка 
комуникација

2 1 1 1

Влашки јазик 1 1 1 1
Информатика 2 1 1 1 1
Основи на 
информатика 

10 5 3 3

Социологија 19 15 7 5 2
Литература за деца 
2

2 2 1 1

Методика на 
настава по 
македонски јазик

17 12 5 3 1

Методика по 
развој и култура на 
говорот

6 5 5 2 3

Стилистика 5 2 2 2
Етика 8 8 8 4 1 2 1
Естетика 4 4 4 1 1 1 1
Логика 2 1 1 1
Музичко 
образование со 
методика 1

10 8 8 5 1 1 1

Музичко 
воспитание и 
образование со 
методика 1

2 1 1 1
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Музичко 
воспитание и 
образование со 
методика 2

3 3 3 3

Музички 
инструмент

27 26 26 11 7 6 2

Математика 1 1
Математика 2 2 1 1 1
Основи на музичко 
воспитание со 
методика 

7 7 7 1 4 1 1

Видови и форми на 
оценување

1 1 1 1

Дидактика 31 25 8 6 1 1
Основи на техничка 
култура со 
методика

2 2 2 2

Општа педагогија 10 6 3 2 1
Предучилишна 
педагогија

7 7 7 5 1 1

Позитивна 
психологија

8 7 4 2 1 1

Мултикултурно 12 9 9 1 3 5
Социјална 
психологија

5 4 3 1 1 1

Кукларство и 
сценографија

5 1 1 1

Здравствено 
воспитание

13 10 9 3 3 1 2

Историја на 
педагошки идеи

1 1 1 1

Математика 12 12 2 2

Забелешка: 
Методика на настава по математика - 9 успешно изведени колоквиуми  

во оваа сесија.
Методика на воспитно-образовната работа по математика - 2 успешно 

изведени колоквиуми  во оваа сесија.
Основи на ликовно воспитување со методика - 6 успешно изведени 

колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.
Основи на физичко образование со методика - 5 успешно изведени 

колоквиуми во оваа сесија.
Методика на настава по ПО - 3 успешно изведени колоквиуми и 1 

неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија.
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Методика на настава по македонски јазик - 1 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Основи на ликовно воспитание и образование  со методика - 2 успешно 
изведени колоквиуми и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија.

Ликовно воспитание и образование со методика - 1  неуспешен 
колоквиум во оваа сесија.

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Основи на 
информатика

8 4 2 1 1

Основи на 
информатика 1

4 4 4 2 1 1

Основи на 
информатика 2

1 1 1 1

Информатика во 
образованието

1 1 1 1

Култура на јазично 
изразување 

1

Логика 1
Основи на ликовно 
воспитание со 
методика

27 21 20 2 7 2 2

Руски јазик 2 2 2 2 1
Основи на музичко 
воспитание со 
методика

12 10 10 2 2 4 2

Музички 
инструмент

13 6 6 5 1

Основи на физичко 
образование со 
методика

14 12 11 6 3 1 1

Училишна 
педагогија 
и училишна 
организација 

20 18 7 6 1  

Предучилишна 
педагогија

1

Литература за деца 21 17 15 7 7 1
Македонски јазик 
со култура на 
изразување 1

3 3 2 2

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 2

3 3 2 1 1
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Литература за деца 
и млади 2

2 2 2 2

Литература за деца 
и млади 1

2 2

Литература за деца 
2

2 2 2 1 1

Позитивна 
психологија

6 5 4 1 2 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување

15 9 4 3 1

Литература за деца 
1

2 2 2 2

Кукларство и 
сценографија

6 5 5 1 1 2 1

Дидактика 23 21 10 7 3
Дидактика 1 15 12 8 8
Дидактика 2 24 23 11 9 2
Организација на 
предучилишна 
установа

2

Методика на работа 
со деца со посебни 
потреби

2 2 1 1

Методика на 
наставата по 
математика

19 14 9 4 4 1

Здравствено 
воспитување

8 4

Математика 14 12 3 2 1
Математика 1 2 2 1 1
Математика 2 3 1
Предучилишна 
хигиена

3 1 1 1

Училишна 
педагогија

6 5 3 3

Основи на  
педагогија

7 6 4 3 1

Семејна педагогија 3 1 1 1
Стилистика 3 2 2 1 1
Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 1

3 3 3 1 1 1
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Основи на 
општествено 
уредување 

4 2 2 1 1

Основи на 
општествено 
уредување 
со просветно 
законодавство

5 4 1 1

Образовна 
технологија

2 1 1 1

Религиски системи 2 1 1 1
Историја 39 28 15 11 3 1
Методологија 
на педагошко 
истражување

85 66 48 23 14 3 1

Музички 
инструмент

15 11 9 5 1 2 1

Методика на 
настава по природа 
и општество

15 11 6 5 1

Развојна 
психологија

21 16 4 3 1

Педагошка 
психологија

27 23 5 4 1

Психологија на 
обрзование и 
воспитување

6 5 3 2 1

Мултикултурно 
образование

11 9 9 3 5 1

Музички 
инструмент 2

2 2 2 1 1

Англиска граматика 
1

1 1 1 1

Социјална 
психологија

3 2 2 1 1

Ликовна 
работилница

1 1 1 1

Музичко 
воспитание и 
образование со 
методика 2

3 3 3 2 1

Основи на 
природата

23 19 13 4 3 6



Годишен извештај

181

Музичко 
образование со 
методика 1

4 4 4 1 1 2

Историја на 
педагошки идеи

3 2 2 1 1

Педагошка 
комуникација

2 1 1 1

Социологија на 
образование

20 14 7 3 4

Педагогија на 
слободно време

1 1 1 1

Англиски јазик за 
учители

1 1 1 1

Методика на 
воспитна работа

3 2 2 2

Методика на 
наставата по 
македонски јазик

17 13 9 3 2 1 1

Етика 2 2 2 2
Основи на техничка 
култура со 
методика

3 1 1 1

Стилистика 2 2 2 2
Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 2

4 3 1 1

Училишна хигиена 2
Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 1

3 3 3 3

Англиски јазик 1
Методика на ВОР 
по ЗПО

9 8 7 6

Методика на ВОР 
по математика

10 7 7 5 1

Методика на ВОР 
по култура на говор

5 5 5 2

Теорија и практика 
на игра

2 2 2 2

Германски јазик 1 1 1 1
Методика на работа 
со надарени деца

3 3 3 3

Естетика 3 3 3 1 1 1
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Основи на 
природните науки

19 12 8 4 1 2 1

Забелешка: Методика на наставата по математика - 1 успешно 
изведени колоквиуми и 2 неуспешен колоквиум во оваа сесија.

Основи на ликовно воспитување со методика - 5 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Основи на физичко воспитување со методика - 1 неуспешно изведен 
колоквиум во оваа сесија.

Методика на настава по македонски јазик - 2 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на настава по ПиО - 2 успешно изведени колоквиуми и 1 
неуспешен колоквиум во оваа сесија.

Методика на ВОР по култура на говор - 3 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на ВОР по култура на говор - 1 успешен колоквиум во оваа 
сесија.

Методика на ВОР по математика - 1 успешен колоквиум во оваа 
сесија.

ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Основи на 
информатика 6 3 3 2 1

Основи на ликовно 
воспитание со 
методика

8 6 4 1 1

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 1

2 1

Ликовно 
воспитание и 
образование со 
методика 2

4 4 4 1 3

Ликовна 
работилница 1 1 1 1

Основи на музичко 
воспитание со 
методика

9 9 8 2 1 3 1 1

Музички 
инструмент 15 13 13 13

Основи на физичко 
образование со 
методика

4 4 3 1 1
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Основи на физичко 
воспитување со 
методика

3 2 2 1 1

Училишна 
педагогија 
и училишна 
организација 

9 7 2   1 1

Училишна 
педагогија 2 2

Литература за деца 13 9 7 4 2 1
Македонски јазик 
со култура на 
изразување 1

2 2

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 2

3 2 1 1

Литература за деца 
и млади 2 1 1 1 1

Литература за деца 
и млади 1 2 2 2 2

Литература за деца 
2 6 6 6 4 2

Позитивна 
психологија 1 1 1 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување

12 11 4 4

Основи на 
општествено 
уредување 
со просветно 
законодавство

5 5 2 2

Кукларство и 
сценографија 5 5 5 3 1 1

Дидактика 16 15 5 3 2
Дидактика 1 6 6 4 4
Дидактика 2 22 22 8 5 3
Методика на работа 
со надарени деца 5 5 5 3 2

Методика на работа 
со деца со посебни 
потреби

4 4 3 2 1

Методика на 
наставата по 
математика

8 7 6 3 1

Математика 18 17 8 8
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Математика 1 2 2 2 2
Математика 2 4 4 4 4
Училишна 
педагогија 3 3 2 2

Основи на  
педагогија 6 1 1 1

Семејна педагогија 3 1 1 1
Општествено 
уредување со 
просветно 

10 9 2 2

Основи на 
општествено 
уредување

4 3 3 2 1

Организација на 
предучилишна 
установа

2 2 2 2

Религиски системи 1 1 1 1
Историја 41 35 25 16 6 2 1
Методологија 
на педагошко 
истражување

30 21 13 8 3 2

Методика на ВОР 
по ЗПО 3 2 2 1 1

Методика на 
настава по природа 
и општество

5 5 3

Развојна 
психологија 19 11 4 2 1 1

Педагошка 
психологија 24 16 8 5 1 2

Социјална 
психологија 1

Психологија на 
обрзование и 
воспитување

2 1

Мултикултурно 
образование 43 3 2 1 1

Музички 
инструмент 2 6 2 2 2

Англиска граматика 
1 1 1 1 1

Естетика 2 2 2 1 1
Англиска граматика 
2 1 1 1 1

Философија 1 1 1 1
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Основи на 
природата 16 15 4 1 2 1

Музичко 
образование со 
методика 1

3 3 3 3

Музичко 
воспитание и 
образование со 
методика 1

1

Музичко 
воспитание и 
образование со 
методика 2

2 2 2 1 1

Историја на 
педагошки идеи 1 1 1 1

Педагошка 
комуникација 2 2 2 2

Социологија на 
образование 15 13 7 7

Педагогија на 
слободно време 2 2 2 1 1

Фонетика 1 1 1 1
Синтакса 2 2 2 2
Методика на 
воспитна работа 3 3 3 1 2

Методика на 
наставата по 
македонски јазик

9 7 4 2

Етика 2 1 1 1
Стилистика 1 1 1 1
Основи на техничка 
култура со 
методика

1 1 1 1

Методика на 
настава по ОТК 1 1 1 1

Детето и природата 1 1 1 1
Училишна хигиена 4 4 3 2 1
Здравствено 
воспитување 9 8 3 3

Еколошко 
воспитување 1 1 1 1

Основи на 
природните науки 10 9 2 2

Забелешка: Методика по математика - 2 успешно изведени 
колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.
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Основи на ликовно воспитување со методика - 2 успешно изведени 
колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.

Основи на физичко воспитување со методика - 1 успешно изведен 
колоквиум во оваа сесија.

Методика на воспитно образовна работа по ПО - 1 успешно изведен 
колоквиум во оваа сесија.

Методика на настава по природа и општество - 2 успешно изведени 
колоквиуми во оваа сесија.

Методика на настава по македонски јазик - 2 успешно изведени 
колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.

Ликовно воспитание и образование со методика - 1 неуспешен 
колоквиум во оваа сесија.

ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА
Историја – 6,84
Методологија на педагошко истражување – 6,66
Методика по развој и култура на говорот – 6,71
Основи на ликовно воспитување со методика – 7,64
Основи на физичко воспитување со методика – 6,93
Семејна педагогија – 8,74
Основи на музичко воспитување со методика – 6,78
Религиски системи – 8,5
Методика на воспитно-образовна работа по ПО – 6,73
Методика на настава по ПО – 6,59
Дидактика – 6,22
Мултикултурно образование – 7,91
Музички инструмент – 6,6
Еколошко воспитување – 7,56
Основи на општествено уредување – 6
Основи на природа – 7,29
Логика – 7,57
Руски јазик – 7,09
Методика на воспитна работа – 6,4
Педагошка комуникација – 7,57
Образовна технологија – 7
Основи на информатика 2 – 6
Информатика 1 – 6,78
Информатика 2 – 6,25
Информатика во образованието – 7,25
Културологија – 8,8
Литература за деца 1 – 6,6 
Литература за деца 2 – 6,71
Општествено уредување – 6
Математика 2 – 6,5
Методика на настава по македонски јазик – 6,96
Организација на предучилишна установа – 9,17
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Теорија и практиката на играта – 8
Географија – 8
Етика – 7,33
Влашки јазик – 6
Историја на педагошки идеи – 8
Математика – 7,56

ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА
Социологија на образованието – 7
Дидактика 1 – 6,3
Дидактика – 6
Методика на наставата по математика  - 7
Дидактика 2 – 6
Хигиена – 7,5
Педагошка психологија – 6,7
Македонски јазик со култура на изразувањето 1 – 6
Македонски јазик со култура на изразувањето 2 – 6
Развојна психологија – 6,4
Методика на работа со деца со посебни потреби – 7,4
Историја – 6,5 
Методологија на педагошко истражување – 6,25
Етика – 8
Основи на ликовно воспитување со методика – 7,4
Основи на физичко воспитување со методика – 6,73
Семејна педагогија – 6,71
Религиски системи – 9
Методика на настава по ПО – 6,62
Педагогија на слободно време – 7
Училишна педагогија – 7
Основи на општествено уредување – 6,5
Образовна технологија – 7
Основи на природа – 7,05
Руски јазик – 6
Методика на воспитна работа – 6,66
Педагошка комуникација – 7
Информатика – 6
Информатика во образованието – 7
Литература за деца 1 – 6
Литература за деца 2 – 6,25 
Литература за деца – 6,4
Методика на настава по македонски јазик – 6,5
Англиски јазик – 8
Методика на настава по физичко воспитание – 6
Кукларство и сценографија – 9
Предучилишна педагогија – 8
Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 7,86
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Здравствено воспитување – 7
Музичко воспитание со методика – 7,33
Математика – 6

АПРИЛСКА СЕСИЈА 
Информатика 1 – 10
Информатика 2 – 6
Информатика во образованието – 8
Основи на информатика – 6,8
Основи на ликовно воспитание со методика – 7,36
Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 7
Стилистика – 8,67
Основи на музичко воспитание со методика – 6,55
Музички инструмент – 6,09
Основи на физичко воспитание со методика – 6,13
Руски јазик – 6
Руски јазик 2 – 8
Германски јазик 2 – 6
Англиски јазик 2 – 9
Влашки јазик 1 – 6
Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6,5
Македонски јазик – 6,38
Литература за деца – 6,75
Литература за деца 1 – 6,5
Литература за деца 2 – 6,43
Дидактика – 6,25
Дидактика 1 – 6,13
Дидактика 2 – 6,33
Методика на работа со деца со посебни потреби – 6
Методика на настава по математика – 6,43
Математика – 6,33
Математика 1 – 6
Математика 2 – 6
Училишна педагогија – 6,4
Општа педагогија – 6,6
Основи на општествено уредување – 7
Религиски системи – 6,5
Историја – 6,5
Методологија на педагошко истражување – 6,82
Методика на настава по П и О – 6,75
Методика на настава по ЗПО – 7
Методика на ВОР по ЗПО – 6
Методика на настава по ОТК – 8
Развојна психологија – 6
Психологија на воспитание и образование – 6
Педагошка психологија – 6,5
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Основи на природата – 6,72
Хигиена – 6,67
Социологија на образование – 6,33
Педагогија на слободно време – 6,5
Методика на воспитна работа – 7,5
Кукларство и сценографија – 7,5
Историја на педагошки идеи – 8,25
Методика на работа со надарени деца – 7,21
Педагошка комуникација – 6,5
Теорија и практика на играта – 8
Географија – 9
Етсетика – 7,5
Етика – 8
Мултикултурно образование – 7
Семејна педагогија – 7,4
Методика по култура на говор – 6
Методика на настава по македонски јазик – 7

МАЈСКА СЕСИЈА 
Основи на ликовно воспитание со методика – 6,67
Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 6
Музички инструмент – 7,25
Методика по развој и култура на говор – 6
Историја – 6
Методологија на педагошко истражување – 6
Методика по П и О -6
Основи на природа – 9
Основи на техничка култура со методика – 8

ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА 
Основи на информатика – 7,08
Историја на педагошки идеи – 9
Основи на информатика  2 – 7
Информатика во образованието – 7
Основи на ликовно воспитание со методика – 7,77
Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 8,41
Ликовна работилница – 10
Општа педагогија – 6,63
Основи на музичко воспитание со методика – 7,85
Музички инструмент – 6,63
Основи на физичко воспитание со методика – 7,73
Основи на физичко образование со методика – 8,22
Стилистика – 8,5
Руски јазик – 6,17
Училишна  педагогија – 7
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Македонски јазик со култура на изразување – 6,69
Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6
Литература за деца и млади – 8,47
Литература за деца 1- 7
Литература за деца 2 – 7
Англиска фонетика и фонологија – 10
Музичко образование со методика 1 – 7,19
Детето и природата – 8,33
Кукларство и сценографија – 8
Дидактика – 6,28
Дидактика 1- 6
Дидактика 2 – 6,62
Методика на работа со надарени деца – 7,68
Методика на работа со деца со посебни потреби – 9
Методика на настава по математика – 7,91
Македонски јазик и книжевност – 8
Математика – 6
Математика 1 – 6
Математика 2 – 6
Применета математика – 8
Училишна педагогија  - 7
Семејна педагогија – 6,75
Предучилишна педагогија – 7,53
Социјална психологија – 7,93
Основи на општествено уредување – 6,63
Образовна технологија – 8,05
Религиски системи – 8,29
Историја – 6,86
Методологија на педагошко истражување – 7,11
Позитивна психологија – 9,07
Методика по П и О – 8,03
Методика на настава по П и О – 6,9
Развојна психологија – 6,88
Педагошка психологија – 7,53
Психологија на образование и воспитание – 7
Мултикултурно образование – 7,87
Еколошко воспитание – 7
Заштита на животна средина – 8
Естетика – 8
Основи на философија – 6
Видови и форми на оценување – 7,5
Основи на природата – 7,33
Хигиена – 7,43
Училишна педагогија и училишна организација – 7,28
Педагошка комуникација – 6,6
Социологија на образование – 6,48
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Педагогија на слободно време – 7,03
Методика на воспитна работа – 6
Методика на настава по македонски јазик – 6,78
Основи на техничка култура со методика – 7,8
Теорија на воспитанието – 6,5
Методика по развој и култура на говорот – 8,43
Лингвостилистика – 8
Музичко воспитание и образование со методика 2 – 7,81
Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 6,67
Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7,41
Културологија – 6,5
Организација на предучилишна установа – 10
Логика – 8
Сценски игри – 8
Здравствено воспитание – 7,15

ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА
Методика на работа со надарени деца – 7 
Дидактика 1- 6
Методика на настава по математика – 6,71
Методика на воспитно-образовна работа по математика – 6,29 
Дидактика 2 – 6,37
Основи на природата – 6,37
Психологија на образование и воспитание – 6
Педагошка психологија – 6,7
Македонски јазик со култура на изразување – 6
Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6
Развојна психологија – 6,8
Методика на работа со деца со посебни потреби – 7,5 
Историја – 6,19
Методологија на педагошкото истражување – 6,52
Основи на ликовно воспитување со методика – 7
Основи на ликовно воспитание и образование  со методика – 7,28
Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7,5
Основи на физичко образование  со методика – 7,25
Основи на физочко воспитание со методика – 6,5
Семејна педагогија – 6,5
Сценски игри – 9
Религиски системи – 6
Методика на настава по ПО – 6,19
Методика на настава по ЗПО – 6
Педагогија на слободно време – 6,75
Училишна педагогија и училишна организација – 6,33
Училишна педагогија – 7
Основи на општествено уредување - 6,4
Општествено уредување – 6
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Образовна технологија – 6,5
Основи на природните науки – 6,4
Германски јазик – 6
Руски јазик – 6
Педагошка комуникација – 6
Влашки јазик – 6
Информатика 2 – 8
Основи на информатика – 6
Социологија – 6,29
Литература за деца 2- 8
Методика на настава по македонски јазик – 7,75
Методика по развој и култура на говор – 7,2
Стилистика – 8
Етика – 7
Естетика – 7,5
Логика – 7
Музичко образование со методика 1 – 6,75
Музичко воспитание и образование со методика 1 - 6
Музичко воспитание и образование со методика 2 – 6
Музички инструмент – 6,96
Математика 2 – 6
Основи на музичко воспитание со методика – 8,29
Видови и форми на оценување – 7
Дидактика – 6,38
Основи на техничка култура со методика – 8
Општа педагогија – 6,33
Предучилишна педагогија – 6,71
Позитивна психологија – 7,5
Мултикултурно образование – 7,44
Социјална психологија – 7,67
Кукларство и сценографија – 6
Здравствено воспитание – 7,22
Историја на педагошки идеи – 10
Математика – 6 

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Основи на информатика – 7,5
Основи на информатика 1 -7,25
Основи на информатика 2 – 8
Информатика во образование – 6
Основи на ликовно воспитание со методика – 7,31
Руски јазик – 6,33
Основи на музичко воспитание со методика – 7,8
Музички инструмент – 6,5
Основи на физичко образование со методика – 6,73
Училишна педагогија и училишна организација – 6,14
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Литература за деца – 6,6
Македонски јазик со култура на изразување  1 – 6
Македонски јазик со култура на изразување  2 – 6,5
Литература за деца и млади 2 – 6,5
Позитивна психологија – 7,25
Македонски јазик со култура  на изразување – 6,25
Литература за деца 1 – 6
Кукларство и сценографија – 7,6
Дидактика – 6,3
Дидактика 1 – 6
Дидактика 2 – 6,18
Методика на работа со деца со посебни потреби – 8
Методика на настава по математика – 6,67
Математика – 6,33
Математика 1 – 6
Предучилишна хигиена – 7
Училишна педагогија – 6
Основи на педагогија – 6,75
Семејна педагогија – 6
Стилистика – 8,5
Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 7
Основи на општествено уредување – 7,5
Основи на општествено уредување со просветно законодавство – 8
Образовна технологија – 6
Религиски системи – 8
Историја – 6,33
Методологија на педагошко истражување – 7,11
Музички инструмент – 6,89
Методика на настава по ПиО – 6,33
Развојна психологија – 6,25
Педагошка психологија – 6,2
Психологија на воспитание и образование – 6,67
Мултикултурно образование – 8,78
Музички инструмент 2 – 7,5
Англиска граматика 1 – 8
Социјална психологија – 8
Ликовна работилница – 6
Музичко воспитание и образование со методика 2 – 6,33
Основи на природата – 7,15
Музичко образование со методика 1 – 7,25
Историја на педагошки идеи – 7,5
Педагошка комуникација – 6
Социологија на образование – 6,57
Педагогија на слободно време – 7
Англиски јазик за учители – 6
Методика на воспитна работа – 8
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Методика на астава по македонски јазик – 7
Етика – 8
Основи на техничка култура со методика – 8
Стилистика – 8
Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7
Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 6
Методика на ВОР по ЗПО – 6
Методика на ВОР по математика – 6,17
Методика на ВОР поо култура на говор – 6
Теорија и практика на играта – 6
Германски јазик – 6
Методика на работа со надарени деца – 6
Естетика – 7
Основи на природните науки – 7

ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА
Основи на информатика – 6,33
Основи на ликовно воспитание со методика – 7,5
Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7,5
Ликовна работилница – 6
Основи на музичко воспитание со методика – 7,75
Музички инструмент – 6
Основи на физичко образование со методика – 7,5
Основи на физичко воспитување со методика – 6,5
Училишна педагогија и училишна организација – 7,5
Литература за деца – 6,57
Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6
Литература за деца  и млади 2 – 6
Литература за деца  и млади 1 – 6
Литература за деца 2 – 6,33
Позитивна психологија – 7
Македонски јазик со култура на изразување – 6
Основи на општествено уредување со просветно законодавство – 7
Кукларство и сценографија – 6,6
Дидактика – 6,4
Дидактика 1 – 6
Дидактика 2 – 6,38
Методика на работа со надарени деца – 6,67
Методика на настава по математика – 6,5
Математика – 6
Математика 1 – 6
Математика 2 – 6
Училишна педагогија – 6
Основи на педагогијата – 6
Семејна педагогија – 6
Основи на општествено уредување – 6,33
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Општествено уредување со просветно законодавство – 6
Организација на предучилишна установа – 7
Религиски системи – 6
Историја – 6,52
Методологија на педагошко истражување – 6,54
Методика на ВОР по ЗПО – 6,5
Развојна психологија – 7,25
Педагошка психологија – 7
Мултикултурно образование – 7,5
Музички инструмент 2 – 6
Англиска граматика 1 -6
Естетика – 7,5
Англиска граматика 2 – 6
Филозофија – 7
Основи на природата – 7
Музичко образование со методика 1 – 6
Музичко воспитание и образование со методика 2 – 7
Историја на педагошки идеи – 8
Педагошка ккомуникација – 7
Социологија на образование – 6
Педагогија на слободно време – 7,5
Фонетика – 9
Синтакса – 9
Методика на воспитна работа – 7,33
Методика на настава по македонски јазик – 6
Етика – 8
Стилистика – 8
Основи на техничка култура со методика – 7
Методика на настава по ОТК – 6
Детето и природата – 8
Училишна хигиена – 6,33
Здравствено воспитување – 7
Еколошко воспитување – 7
Основи на природните науки – 6
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ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 45 42 42 10 11 8 6 7
Историја 96 40 18 2 5 7 3 1
Основи на 
природните науки 96 64 44 11 9 5 8 11

Философија 94 90 89 2 25 38 9 11
Развојна 
психологија 96 93 57 20 10 9 7 11

Руски јазик 51 49 41 23 8 4 2 4

ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 2
Историја 29 20 11 11
Основи на 
природните науки 33 23 3 1 2

Развојна 
психологија 33 32 4 3 1

Руски јазик 5 2

АПРИЛСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Основи на 
природните науки 30 29 8 1 3 3 1

Философија 2 2 2 2
Историја 17 14 7 5 1 1
Развојна 
психологија 19 17 7 5 1 1

Руски јазик 3 2

ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Социологија на 
образованието 82 65 49 33 8 6 1 1

Основи на 
природните науки 21 20 4 2 2

Основи на  
педагогија 84 79 70 41 15 12 1 1

Историја 28 14 7 6 1
Философија 2 2 1 1
Педагошка 
психологија 63 61 37 14 2 7 2 12
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Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

78 76 36 20 3 7 4 2

Развојна 
психологија 6 4 4 3 1

Основи на 
информатика 38 36 35 16 4 7 6 2

ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Социологија на 
образованието 28 27 11 7 4

Англиски јазик 3 1 1 1 3
Историја 11 8 3 1 2
Основи на 
природните науки 6 6 2 2

Основи на 
педагогија 7 7 3 2 1

Педагошка 
психологија 16 13 5 1 2 1 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

36 32 10 4 5 1

Развојна 
психологија 7 3 3 2 1

Основи на 
информатика 42 39 36 28 7 1

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 1
Историја 26 20 11 7 2 1 1
Основи на 
природните науки

18 13 3 3

Основи на  
педагогија

11 4 7

Философија 1 1
Педагошка 
психологија

19 18 1 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

25 23 8 5 3

Развојна психологија 3 3 2 1 1
Руски јазик 2
Основи на 
информатика 

11 2
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ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Социологија на 
образованието 11 9 5 5

Основи на 
природните науки 7 4 2 2

Основи на 
педагогија 8 7 7 7

Историја 9 8 7 2 4 1
Философија         1 1 1 1
Педагошка 
психологија 4 4

Македонски јазик 
со култура на 
изразување 

10 8 1 1

Развојна 
психологија 3 3 1 1

Основи на 
информатика 3 3 1 1

ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА
Англиски јазик – 7,74
Историја – 7,78
Основи на природните науки – 7,98
Филозофија – 7,66
Развојна психологија – 7,63
Руски јазик – 6,9

ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА
Историја – 6
Основи на природните науки – 7,33
Развојна психологија – 6,25

АПРИЛСКА СЕСИЈА
Основи на природните науки – 7,5
Филозофија – 6
Историја – 6,14
Развојна психологија – 6,14

ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА
Социологија на образованието – 6,55
Основи на природните науки – 6,5
Основи на педагогијата – 6,66
Историја – 6,14
Филозофија – 6
Педагошка психологија – 7,89
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Македонски јазик со култура на изразување – 7,03
Развојна психологија – 7,25
Основи на информатика – 7,26

ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА
Социологија на образование – 6,36
Англиски јазик – 9
Историја – 7,67
Основи на природните науки – 6
Основи на педагогија – 6,33
Педагошка психологија – 7,4
Македонски јазик со култура на изразување – 6,7
Развона психологија – 6,33
Основи на информатика – 6,25

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Историја – 6,64
Основи на природните науки – 6
Педагошка психологија – 6
Македонски јазик со култура на изразување – 6,38
Развојна психологија – 7

ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА
Социологија на образованието – 6
Основи на природните науки – 6
Основи на педагогија – 6
Историја – 6,86
Македонски јазик со култура на изразување – 6
Развојна психологија – 6
Основи на информатика – 6

Техничка опременост
Факултетот располага со 80 компјутери, 7 преносни (лаптоп) 

компјутери, 7 LCD-проектори, 2 фотокопери, 4 печатачи, 5 графички 
табли, 2 електронски табли, 5 клавијатури, 2 пијанина, 1 видеокамера и 1 
фотоапарат.

Просторни услови
Наставата се изведува во: 2 амфитеатра, 5 предавални, 2 училници, 2 

компјутерски лаборатории, 2 библиотеки и 1 читална, кои ги користат и 
другите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и 
санирани.
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Активноси на Педагошки факултет
Семинари:

1. 1.ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ 
ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И СОЦИЈАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА РАБОТА 
ВО МУЛТИ-ЕТНИЧКИ КОНТЕКСТ ВО ОХРИД ОД 29 септември – 3 
октомври 2010 г. 

2. 2. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИДНИТЕ НАСТАВ-
НИЦИ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ  ЗА РАБОТА СО ДЕЦА ВО 
МУЛТИ ЕТНИЧКО ОПШТЕСТВО  ВО
Охрид, 2 - 6 декември 2009 г.

Проекти:
1. Зајакнување на капацитетите на идните наставници и други 

професионалци за работа со деца во мултиетничко општество во 
соработка со ОБСЕ;

2. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ 
ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И СОЦИЈАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА РАБОТА 
ВО МУЛТИ-ЕТНИЧКИ  во соработка со ОБСЕ;

3. Ран детски развој;
4. TEMPUS project Macedonian as a foreign language curriculum upgrad-

ing;
5. Изработка на методологија за изучување на втор јазик (British Coun-

cil, МОН, БРО, државните универзитети во Република Македонија).

Посети на организации:
Посета на касарната „Јане Сандански“ во Штип.

Издавачка дејност
Во текот на триесетгодишното постоење на Факултетот се издадени 

голем број книги и зборници од поранешните и сегашните вработени 
наставници на Факултетот:
Р.б. Наслов Автори Издавач Година

1. Од пејзажот кон 
човекот Блаже Китанов Македонска книга-

Скопје 1987

2. Во подножјето на огнот Блаже Китанов Глобус-Скопје 1995
3. Импресии и погледи Блаже Китанов Глобус-Скопје 1995
4. Девет возбуди Блаже Китанов Орбита – С – Скопје 1996

5. Ацо Шопов - живот и 
дело Блаже Китанов Култура-Скопје 1998

6. Критички соочувања Блаже Китанов Макавеј-Скопје 2005
7. Моите дијаманти Блаже Китанов Макавеј-Скопје 2005

8.

Методика на наставата 
по македонски јазик 
со практикум I-IV 
одделение

Блаже Китанов Педагошки 
факултет-Штип 2001
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9. Книжевни прилози за 
наставата Блаже Китанов Педагошки 

факултет-Штип 2006

10.
Литература за деца и 
млади, литературна 
критика

Блаже Китанов Педагошки 
факултет-Штип 2007

11.
Литература за деца 
и млади, поетика-
писатели

Блаже Китанов Педагошки 
факултет-Штип 2007

12. Литература за деца, 
осврти-прикази Блаже Китанов Педагошки 

факултет-Штип 2007

13.

Просветата и културата 
во Штип и Штипско 
меѓу двете светски 
војни

Кирил Цацков Глобус-Скопје 1995

14.
Штипскиот регион меѓу 
двете светски војни 
1918-1941

Кирил Цацков Педагошки 
факултет-Штип 2002

15. Детето и физичкото 
воспитание

Душан 
Тодоровски

Педагошки 
факултет-Штип

во 
печат

16. Социологија Владо 
Петровски

Педагошки 
факултет-Штип 2007

17.

Етничноста како 
фактор за образование 
во Република 
Македонија

Владо 
Петровски

Педагошки 
факултет-Штип 2007

18.

Основи на 
општественото 
уредување со просветно 
законодавство

Владо 
Петровски

Педагошки 
факултет-Штип 2007

19. Општа педагогија Емилија Петрова 
Ѓорѓева

Педагошки 
факултет-Битола 2006

20. Современото училиште 
и моралното воспитание

Емилија Петрова 
Ѓорѓева

Педагошки 
факултет-Штип 2007

21. Основи на педагогија Емилија Петрова 
Ѓорѓева Aлфа 94-Штип 2009

22. Теорија на воспитание   Емилија Петрова 
Ѓорѓева Aлфа 94-Штип 2009

23. Семејството и 
воспитанието на децата Соња Петровска Алфа 94 - МА 2009

24.
Училишна педагогија и 
училишна организација 
(одбрани поглавја),

Соња Петровска Педагошки факултет 2010

23.
Достоевски од 
подземјето до 
Богочовекот

Трајче Стојанов Аз-Буки 2008
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Научноистражувачка работа
Листата на проекти кои се во тек на реализација:
- 2009  “Learning and Teaching with Technology” –Tempus.
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списание Ephemerides Theologicae Diacovenses ISSN:1330 -2655 
UDK:22/28.

2. Претседател на Рецензентска комисија при Министерството 
за образование и наука, за рецензија на учебник по Религиско 
образование, за основно одделение.

Награди и признанија: 
1. Септември 2010 г., специјална награда за краток расказ на анонимен 

конкурс на веб-страницата на <http://okno.mk/node/7641> на 
издавачката куќа Темплум, Скопје.
Билјана Попеска
Учество на симпозиуми и конференции 2009 година
Мај, 2009, XV Научна конференция, катедра “Гимнастика” и катедра 

Психология, педагогика и социология, НСА”Васил Левски” Софија, 
Р.Бугарија.

Октомври, 2009, Научна конференция на Русенския Университет, 
Русе, Р.Бугарија.

Октомври, 2009, 13-ти Симпозиум за спорт и физичко образование 
на младите, Охрид, Р.Македонија.

Ноември, 2009, Научна конференција на Великотрновски универзитет 
„Св.Кирил и Методии”, Педагошки Факултет, Велико Трново, Р. Бугарија.

Декември, 2009, I Меѓународна Научно-стручна конференција 
на Федерација на универзитетски наставници, тренери и едукатори по 
кинезиологија, Скопје, Р. Македонија.

Мај, 2010, The 5th international scientifi c conference, Education for hu-
man society, Ohrid, Macedonia.

Јуни 2010, Научно-практическа конференция с международно 
участие „Иновации в образованието”, Варна, Р Бугарија.

Октомври 2010 , Научна конференция на Русенския Университет, 
Русе, Р.Бугарија.
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XVII.2. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Извештајот за работата на деканот на Факултетот за природни и 

технички науки за периодот од 1 октомври 2009 год. до 30 септември 2010 
год. претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели 
и задачи кои произлегуваат од стратегијата за развој на Факултетот.

Формирање на Факултетот
Факултетот за природни и технички науки е јавна високообразовна 

установа која е формирана  во 1977 година во состав на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.  

Од септември 2007 година Факултетот за природни и технички науки 
влезе во состав на новоформираниот државен Универзитет „Гоце Делчев“- 
Штип.

На седницата на Наставно-научниот совет, одржана на ден 1.12.2007 
година, Факултетот го менува името во согласност со наставната програма 
и од Факултет за рударство, геологија и политехника се преименува во 
Факултет за природни и технички науки.

Организациона поставеност на Факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 

Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуват избраните редовни и 
вонредни професори, доценти како и претставници на соработниците и 
студентите.

Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р Саша Митрев, 

на 29.10.2009 со Одлука дел.бр. 0801-1505/1 од 29.10.2010 година го избра 
проф. д-р Благој Голомеов за декан на Факултетот природни и технички 
науки. Со Одлука на Универзитетскиот сенат дел.бр. 0701-1549/17 од 
5.11.2010 година е потврдена одлуката за избор проф. д-р Благој Голомеов 
за декан на Факултетот за природни и технички науки.  

За продекани на Факултетот за природни и технички науки со Одлука 
на Наставно-научниот совет дел.бр. 2202-200/18 од 12.11.2009 година се 
избрани: проф. д-р Тена Шијакова-Иванова и доц. д-р Дејан Мираковски.

1. Структура
Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат:

редовни професори - 4
проф. д-р Благој Голомеов, проф. д-р Блажо Боев, проф. д-р Борис 

Крстев, проф. д-р Тодор Серафимовски и проф. д-р Благој Голомеов

вонредни професори - 7
проф. д-р Тена Шијакова-Иванова, проф. д-р Мирјана Голомеова, 

проф. д-р Гоше Петров, проф. д-р Зоран Десподов, проф. д-р Војо 
Мирчовски, проф. д-р Орце Спасовски и проф. д-р Ристо Дамбов
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доценти - 5
доц. д-р Виолета Стефанова, доц. д-р. Дељо Каракашев, доц. д-р 

Дејан Мираковски, доц. д-р Виолета Стојанова и доц. д-р Катерина Деспот

насловен доцент - 1
доц. д-р Васка Сандева

асистенти  - 10 
ас. м-р Весна Зајкова-Панева, ас. м-р Горан Тасев, ас. м-р Сашко 

Јованов, ас. м-р Благица Донева, ас. м-р Николинка Донева, ас.м-р 
Горан Мијоски, ас. м-р Марјан Делипетрев, ас. м-р Радмила Каранакова-
Стефановска, ас. м-р Стојанче Мијалковски, ас. м-р Ана Митаноска

помлади асистенти - 4
пом. ас. м-р Трајче Митев, пом. ас. м-р Марија Хаџи-Николова, помл.

ас. м-р Александра Димоска,  пом.ас. Афродита Зенделска дипл инж.

лаборанти - 4 
Васка Серафимовска, Зоран Манасков, Елизабета Каракашева, 

Цонка Чеботарева

технички секретар - секретар на Факултетот - 1
Љубица Медарска-Апостолова

Библиотекар - 1 
Љуба Миланова

референт за студентски прашања - 1
Катица Стојчева

За целосно покривање на наставата, ангажирани се и професори од 
другите факултети во состав на Универзитетот и тоа: 

 – проф. д-р Зоран Панов, доц. д-р Симеон Симеонов, доц. д-р Анѓел 
Тасевски  од Машински факултет; 

 – проф. д-р Тодор Делипетров од Електротехнички факултет;
 – проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, проф. д-р Верица Илиева, проф. 

д-р Рубин Гулабовски, доц. д-р Милан Ѓоргиевски, доц. д-р Душан 
Спасов, доц. д-р Драгица Спасова, проф. д-р Љупчо Михајлов од 
Земјоделскиот факултет;

 – проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска од Педагошкиот 
факултет;

 – проф. д-р Владо Гичев, проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, доц.  
д-р Александра Милева, доц. д-р Сашо Коцевски, доц. д-р Лидија 
Горачинова-Илиева од Факултетот за информатика;

 – проф. д-р Јордан Живановиќ, доц. д-р Крсто Блажев, доц. д-р Винета 
Сребренковска од Технолошко-техничкиот факултет.
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2. Катедри
На Факултетот за природни и технички науки постојат следниве 

катедри:

Институт за рударство
 – Катедра за површинска експлоатација
 – Катедра за подземна експлоатација
 – Катедра за минерална технологија
 – Катедра за логистика и животна средина

Институт за геологија
 – Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
 – Катедра за наоѓалишта на минерални суровини
 – Катедра за геологија и геофизика
 – Катедра за хидрогеологија и инженерска геологија 
 – Катедра за географија

Инситут за архитектура и дизајн
 – Катедра за архитектура
 – Катедра за дизајн и технологија на мебел и ентериер
 – Катедра за компјутерски дизајн

Институт за градежништво
 – Катедра за градежно инженерство
 – Катедра за геотехнологија

Во состав на Факултетот за природни и технички науки како 
универзитетски интердисциплинарни студии за стекнување на наставнички 
компетенции се востановуваат и студиски групи за:

            
1.2.  Хемија
1.3.  Математика
1.4.  Биологија
 
Во продолжение се образложени измените и корекциите во 

студиските програми во текот на 2010 год., како резултат на согледувањата 
и искуствата од досегашното функционирање на истите. Предложените 
измени и корекции ги имаат следниве цели:

 – исправка на техничките грешки;
 – модернизирање и дополнување на наставните содржини и 

литературата кај одделните предмети;
 – подобрување на студиската програма, како од функционален така и 

од суштински карактер, изразено низ зголемување на специфичните 
знаења на студентите и поголема ефикасност на студирање.
Сите измени не претставуваат промена поголема од 10% од 

одобрената/ акредитирана програма/модул. 
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Согласно со препораките на Министерството за образование и наука 
кај дел од предметите се препорачани нови основни учебници и минимално 
се адаптирани наставните содржини.

Опис  на измените во Студиската програма за рударство
Согласно со препораките, се воведуваат предметите Спорт и 

рекреација во форма на факултативен предмет кој претствува услов за 
запишување на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски јазик со 
4 кредити и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и фонд на 
часови 1+1+1.

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.
Прва година  
Извршено  е усогласување со Студиската програма по геологија.
Во I семестар предметот Минерално инженерство се брише и се 

воведуваат предметите: Основи на програмирање и Минералогија.
Предметот Хемија наместо 6 кредити и фонд на часови 2+2+1, ќе има 

4 кредити и фонд на часови 1+1+1.
Во II семестар наместо предметoт Oснови на рударство e воведен 

предметот Геологија со петрографија
Во наредните семестри е извршена реорганизација на предметите, 

која се состои во формирање на заедничко јадро на предмети и бришење на 
модулите, при што сите предмети се од постојната одoбрена/акредитирана 
студиска програма. 

Модуларноста и дефинирањето на специјалноста се обезбедени низ 
изборните предмети, при што се дефинирани групи (блокови) на изборни 
предмети за секоја катедра посебно (Катедра за површинска експлоатација, 
Катедра за подземна експлоатација и Катедра за минерална технологија).

Студентите се определуваат за една катедра и тој избор го задржуваат 
низ целиот студиум.

Согласно со препораките се воведуваат спортски активности во форма 
на факултативен предмет кој претствува услов за заверка на актуелниот 
семестар, индивидуалната работа се брише, а се додава дипломски труд.

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.  

Опис  на измените во Студиската програма по геологија
Согласно со препораките, се воведуваат предметите Спорт и 

рекреација  во форма на факултативен предмет кој претствува услов за 
запишување на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски јазик со 
4 кредити и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и фонд на 
часови 1+1+1.

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.
Прва година  
Извршено  е усогласување со Студиската програма по рударство.
Наместо предметите: Површински процеси, Карти и геоморфологија 

и Принципи во геологијата се воведени предметите: Основи на 
програмирање, Инжинерска графика и Геологија и петрографија.
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Предметот Хемија наместо 6 кредити и фонд на часови 2+2+1, ќе има 
4 кредити и фонд на часови 1+1+1.

Втора година 
Предметите: Палентологија и стратиграфија, Генеза на рудни 

наоѓалишта,  наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 сега имат 6 
кредити и фонд на часови 2+2+1.

Трета година 
Предметот Геолошко картирање од V семестар се префрла во VI 

семестар, а предметот Геофизички истражувања од VI семестар се 
префрла во V семестар.

Предметите: Проекти и проектирање, Геохемија на флуиди, наместо 
8 кредити и фонд на часови 2+2+2 сега имаат 6 кредити и фонд на часови 
2+2+1

Четврта година 
Сите предмети во VII семестар носат по 6 кредити, фонд на часови 

2+2+1.
Во VIII семестар задолжителните предмети носат по 6 кредити, 

фонд на часови 2+2+1, изборните по 4 кредити, фонд на часови 1+1+1 и 
дипломската работа 10 кредити. 

Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Нема промени во листата на изборни предмети. 
Изборните предмети се распределени по семестри како што е дадено 

во прилогот.
Систематика на силикати -III семестар
Геохемија на магмaтски   и   метаморфни карпи -IV семестар
Систематика на несиликати -IV семестар
Геохемија на седименти и седиментациски басени -V семестар
Геохемија на водите - V семестар
Минералогија на глини  – VI семестар
Инженерска петрологија  – VI семестар
Органска геохемија– VII семестар
Кристалографија– VII семестар
Петротектоника– VII семестар
Методи на петролошки испитувања   – VII семестар
Карпи и  минерали  и културно-историски споменици  – VIII семестар
Применета минералогија– VIII семестар

Катедра за наоѓалишта на минерални суровини 
Од листата на изборни предмети се бришат следниве предмети: 
Наоѓалишта на минералните суровини 
Проектирање на истражни работи 
Економска геологија со менаџмент 
Менаџмент на минералните суровини
Геологија на јаглени 
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Останатите предмети од листата на изборни предмети се распределени 
по семестри како што е дадено во прилогот:

Метали во почвите – III семестар
Геологија на средината – IV семестар
Економика на минерални суровини – V семестар
Истражување на минерални суровини – VI семестар
Проспекција на НМС – VII семестар
Рудничка геологија со проектно истражни работи– VII семестар
Геологија на геотермални наоѓалишта – VII семестар
Наоѓалишта на ретки и расеани елементи – VIII семестар
Хидрогеохемија – VIII семестар
Производствен менаџмент – VIII семестар

Катедра за геологија и геофизика 
Се бришат следниве предмети:
Интернет
Бази и структури на податоци
Мултимедија
МАП – инфо

Се додават следниве предмети:
Историска геологија 1
Историска геологија 2
Посебни поглавја од геофизика
Геотермална енергија
Геомеханика
Истражно дупчење
Палеомагнетизам
Предметот ГИС од задолжителен во VII семестар преминува во 

изборен
Предметот Геологија на македонија преминува од VIII семестар во 

VII семестар
Предметот Интерпретација и моделирање од изборен преминува во 

задолжителен предмет во VIII семестар.
Останатите изборни предмети се распределени по семестри според 

дадениот прилог:
Историска геологија 1 – III семестар
Геофизички техники 1 – III семестар
Историска геологија 2 – IV семестар
Геофизички техники 2 – IV семестар
Геологија на квартер – V семестар
Посебни поглавја од геофизика – V семестар
Дигитална обработка на податоци – VI семестар
Методи на делечинска детекција – VI семестар
Математички методи во геологија и геофизика – VII семестар
Геомеханика – VII семестар
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Палеомагнетизам – VII семестар
Сеизмотектоника – VII семестар
ГИС – VIII семестар
Геотермална енергија – VIII семестар
Истражно дупчење – VIII семестар
Компјутерска симулација на геопроцеси – VIII семестар

Катедра за  хидрогеологија и инженерска геологија
Предметот Методика на хидрогеолошки истражувања се брише, а на 

место него се става предметот Изработка на бунари.
Се додава нов предмет Хидрогеологија.
Предметот  Хидрогеологија на карст се менува во Геологија на карст.
Предметот Геомеханика од задолжителен во VII семестар преминува 

во изборен предмет во III семестар.
Предметот Инженерска геофизика од задолжителен во VIII семестар 

поминува во задолжителен во VII семестар.
Предметот Хидрологија од задолжителен во VIII семестар поминува 

како изборен во IV семестар.
Предметот Геотехнички модели на средината од изборен преминува 

во задолжителен во VIII семестар.
Останатите предмети од листата на изборни предмети се распределени 

по семестри како што е дадено во прилогот:
Хидрогеологија – III семестар
Геомеханика – III семестар
Методи на инженерско-геолошки истражувања – IV семестар
Хидрологија – IV семестар
Геологија на карст – V семестар
Минерални води – V семестар
Проектирање на хидрогеолошки истражувања – VI семестар
Проектирање на инеженерско-геолошки истражувања – VI семестар
Геотермална енергија – VII семестар
Заштита на подземни води – VII семестар
Изработка на бунари – VII семестар
Основи на градежништво и фундирање – VII семестар
Геотектоника – VII семестар
ГИС – VII семестар
Техничко подобрување на теренот – VII семестар
Спелеологија – VIII семестар
Истражно дупчење – VIII семестар
Инженерско – геолошко картирање – VIII семестар
Инженерска петрологија – VIII семестар
Математички методи во геологијата и геофизиката – VIII семестар
Геотехнички објекти – VIII семестар
На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.
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Опис на измените во Студиската програма по географија
Согласно со препораките, се воведуваат предметите Спорт и 

рекреација и спорт, во форма на факултативен предмет кој претствува 
услов за запишување на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски 
јазик со  4 кредити и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и 
фонд на часови 1+1+1.

Опис на измените во Студиската програма по архитектура и 
дизајн 

Согласно со препораките, се воведува предметот Спорт и рекреација 
во форма на факултативен предмет кој предствува услов за запишување 
на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски јазик е со 4 кредити 
и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и фонд на часови 
1+1+1.

Индивидуалната работа во VI семестар се брише и се додава завршен 
испит.

Индивидуалната работа од I семестар се брише.
Предметот Градежни материјали наместо 4 носи 6 кредити.
Предметот Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2 наместо 

6 носи 4 кредити.
На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.
Индивидуалната работа во II семестар наместо 4 носи 6 кредити.  

Модул: Дизајн и технологии на мебел и ентериер
Предметот Градежни конструкции во IV семестар се заменува со 

предметот Елементи на дрвените конструкции.
Предметот Дизајнирање на осветлувањето во V семестар се заменува 

со предметот Технологија на тапациран мебел.

Модул:  Просторно планирање и урбанизам
Предметот Градежни конструкции наместо 8 кредити и фонд на 

часови 2+2+2 ќе носи 6 кредити и фонд на часови 2+2+1.
Предметот Проектна и техничка документација наместо 4 кредити и 

фонд на часови 1+1+1 ќе носи 6 кредити и фонд на часови 2+2+1.

Модул: Компјутерски дизајн
Предметот Интернет технологии се заменува со предметот Инфор-

матика.

Опис  на измените на Студиската програма по градежништво
Согласно со препораките, се воведува предметот Спорт и рекреација 

во форма на факултативен предмет кој предствува услов за запишување 
на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски јазик е со 4 кредити 
и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и фонд на часови 
1+1+1.
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Индивидуалната работа се брише и се додава завршен испит.
Модул: Транспортна инфраструктура
III семестар
Предметот Статика, кинематика и динамика се дели на два предмета 

и тоа:
 – Статика, со фонд на часови 2+2+1 и со 6 кредити и
 – Кинематика и динамика, со фонд на часови 1+1+1 со 4 кредити.

Наместо Индивидуална работа се воведува задолжителен предмет 
Инфраструктурни објекти – општо со фонд на часови 1+1+1.

Се воведува изборен предмет Сообраќајно-техничка опрема и парки-
рање.

Предметот Јакост на материјали од III семестар преминува во IV се-
местар и наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 ќе има 6 кредити и 
2+2+1.

IV семестар
Предметите Градежни конструкции 1 и 2 од IV и V семестар се пов-

рзуваат во предмет Градежни конструкции со 6 кредити и фонд на часови 
2+2+1.

Предметот Геомеханика наместо 4 кредити ќе носи 6 кредити и фонд 
на часови 2+2+1.

Наместо Индивидуална работа се воведува задолжителен предмет 
Основи на градски  сообраќајници, со фонд на часови 1+1+1.

Се воведува изборен предмет Организација, механизација и правна 
регулатива за изградба на патишта.

Предметот Геодезија од 4 семестар преминува во 3 семестар

V семестар
Задолжителните предмети Градежни конструкции 1 (од IV семестар) 

и Градежни конструкции 2 (од V семестар) се спојуваат во задолжителен 
предмет Градежни конструкции со фонд на часови 2+2+2, за изучување во 
V семестар.

Предметот Планирање на транспортна инфраструктура од VI семес-
тар се префрлува во V семестар.

VI семестар
Задолжителниот предмет Планирање  на транспортна инфраструкту-

ра (од VI семестар, 2+2+2) се заменува со предметот Управување и одржу-
вање на патишта, со фонд на часови 2+2+2.

Модул: Хидротехника
Предметот Статика, кинематика и динамика се дели на два предмета 

и тоа:
 – Статика со фонд на часови 2+2+1 и со 6 кредити и
 – Кинематика и динамика со фонд на часови 1+1+1 со 4 кредити
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Предметот Јакост на материјали од III семестар се префрлува во IV 
семестар и наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 се заменува со 6 
кредити и фонд на часови 2+2+1.

Предметот Механика на флуиди од IV семестар се префрлува во III 
семестар и наместо 4 кредити и фонд на часови 1+1+1 се заменува со 6 
кредити и фонд на часови 2+2+1.

Опис на измените во Студиската програма за животна средина
Согласно со препораките, се воведуваат предметите Спорт и рекре-

ација  во форма на факултативен предмет кој претствува услов за запи-
шување на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски јазик со  4 
кредити и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и фонд на 
часови 1+1+1.

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна актив-
ност. 

Предметот Графика и дизјан (4 ЕКТС) се заменува со предметот Ин-
женерска графика (6 ЕКТС).

Индивидуалната работа се брише и се додава завршен испит.
На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна актив-

ност.  
Се предлага бришење на предметите Инженерство на животна сре-

дина (задолжителен III семестар) и Математичко моделирање на средина 
(изборен VI семестар).

Воведување на предметите Индустриски процеси (задолжителен IV 
семестар) и  Менаџмент на комунален отпад (задолжителен VI семестар).

Предметот Инженерство на еколошки процеси од IV семестар (за-
должителен) се поместува во III семестар (задолжителен). 

Предметот Законски регулативи и планирање од VI семестар (за-
должителен) се поместува во истиот семестар (изборен).

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна актив-
ност.  

Опис на измените во Студиската програма по логистика
Модул: Индустриска логистика
Се предлага бришење на предметот Линеарно програмирање (избо-

рен IV семестар) и негова замена со предметот Информациони системи. 
Предметите: Производни процеси во рударството, Производни про-

цеси во кожарската индустрија и Производни процеси во текстилната ин-
дустрија (изборни предмети VI семестар) се бришат, а се воведуваат пред-
метите Индустриски процеси 1, Индустриски процеси 2 и Индустриски 
процеси 3,

Логистика на опасни материи, Планирање и проектирање на логис-
тички центри,

Технологии на интермодален транспорт и Интернет стопанисување 
(сите изборни предмети VI семестар). 

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна актив-
ност.  
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Модул: Индустриски менаџмент
Се предлага бришење на предметот Линеарно програмирање (избо-

рен IV семестар) и негова замена со предметот Информациски системи со 
ист фонд на часови и ЕКТС. 

Предметот Макроекономија (задолжителен VI сместар) се заменува 
со предметот Инженерска економија, со ист фонд на часови и ЕКТС. 

Изборните предмети во VI семестар: Економија на средни бизниси, 
Економија со современи природни ресурси и Култура на изразување и ко-
муникација  се бришат.  

Како нови изборни предмети во VI семестар се додаваат предметите 
Претприемништво и Ергономија. 

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна актив-
ност.  

Опис на измените во Студиската програма по нови техологии 
и материјали

Согласно со препораките, се воведуваат предметите Спорт и рекре-
ација  во форма на факултативен предмет кој предствува услов за запи-
шување на III семестар, со фонд на часови 0+0+2, Странски јазик со 4 
кредити и фонд на часови 0+0+4, Информатика со 4 кредити и фонд на 
часови 1+1+1.

Опис на измените во Студиската програма по математика
Предметот: Алгебра 1 се заменува со Линеарна алгебра
Предметот: Алгебра 2 се заменува со Алгебра 
Предметот: Структури на податоци и алгоритми од V во III семестар,
Предметот: Аритектура на компјутери од III во IV семестар,
Предметот: Теорија на броеви – од IV во V семестар
Предметот: Mатематичка анализа наместо 6 ЕКТС сега носи 8 ЕКТС.
Предметот: Архитектура на компјутери наместо 4 ЕКТС сега носи 6 

кредити
Индивидуалната работа во трети семестар се брише.
Предметите  Финансиска математика и Линеарно програмирање се 

додават во листата на изборни предмети.

Опис на измените во Студиската  програма по биологија
Предметот Хемија I, Хемија II,  наместо 4 кредити со фонд на часови 

1+1+1 ќе има 6 кредити и фонд на часови 2+2+1.

Опис на измените во Студиската програма по хемија
Предметот Хемија на комплексни соединенија на преодни метали на-

место 4 кредити со фонд на часови 1+1+1 ке има 6 кредити и фонд на 
часови 2+2+1.

Предметот Кристалографија наместо 4 кредити со фонд на часови 
1+1+1 ќе има 6 кредити и фонд на часови 2+2+1.
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Дополнително изработен е Елаборат за организирање на нова Сту-
диска програма по компјутерски дизајн во рамките на Факултетот за при-
родни и технички науки на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.

3. Извештај од одржаните седници на Наставно-научен совет 
Во текот на оваа година се одржани вкупно 15  седници на Наставно-

научниот совет. Од направената анализа на дневните редови на наведени-
те седници е констатирано дека се разгледувани повеќе значајни точки: 
наставна проблематика, формирање на рецензентски комисии за избор и 
реизбор на наставници и соработници, формирање на рецензентска коми-
сија за издавање на учебници по одделни предмети, прифаќање на теми 
за магистерски трудови, формирање на рецензентски комисии за јавни 
одбрани на магистерски трудови, формирање на рецензентски комисии 
за подобност на теми за докторски дисертации, барања од наставници и 
соработници за присуство на научни собири и симпозиуми во земјава и во 
странство, барања од студенти и др.

Дневен ред од седницата на 5.10.2009 година
 – Усвојување на записникот од 10-тата седница на ННС одржана на 

11.9.2009 г.;
 – Усвојување на записникот од 11-тата седница на ННС одржана на 

23.9.2009 г.;
 – Усвојување на записникот од 12-тата седница на ННС одржана на 

23.9.2009 г.;
1. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за организација 

и работењето на Факултетот за природни и технички науки;
2. Донесување на Одлука за потврдување на одлуките за избор на 

раководители на катедрите на ФПТН;
3. Донесување на Предлог-одлука за исплаќање на еднократен паричен 

надоместок на продеканите проф. д-р Тена Шијакова-Иванова и 
проф. д-р Мирјана Голомеова;

4. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација 
процена на квалитетот на студиските програми на Факултетот за 
природни и технички науки;

5. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за потврдување на избраните раководители на катедрите на 

Факултетот за природни и технички науки;
2. Предлог - одлука за исплаќање на еднократен паричен надоместок 

во висина на едногодишен продекански додаток за продеканите на 
Факултет за природни и технички науки, проф. д-р Тена Шијакова 
Иванова и проф. д-р Мирјана Голомеова;

3. Одлука за формирање на Комисија за процена на квалитетот на 
студиските програми – самоевалуација на Факултетот за природни и 
технички науки;
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4. Одлука за продолжување на септемвриска испитна сесија;
5. Одлука за одобрување на отсуството на доц. д-р Дејан Мираковски.

Дневен ред од седницата на 21.10.2009 година
 – Усвојување на записникот од 13-тата седница на ННС одржана на 

5.10.2009 г.;
1. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните 

односи и работењето на Факултетот за природни и технички науки;
2. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на пријавената 

тема за докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р 
Ферат Шала;

3. Донесување на Одлука за избор на координатор за ЕКТС;
4. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за 

запишување на студенти на втор циклус на студии на Факултетот за 
природни и технички науки;

5. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на наставник во сите звања за наставно-научното подрачје 
архитектура, урбанизам и планирање по објавен Конкурс од 1.10.2009 
година; 

6. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на наставник во насловно звање доцент/вонреден професор 
за наставно- научното подрачје Градежништво и водостопанство по 
објавен Конкурс од 1.10.2009 година; 

7. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на соработник помл.асистент/асистент за научната област 
архитектура, урбанизам и планирање по објавен Конкурс од 1.10.2009 
година; 

8. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на соработник помл.асистент/асистент за научната област 
геотехнологија по објавен Конкурс од 1.10.2009 година; 

9. Донесување на Одлука за потврдување на изборот за раководител на 
Институтот за рударство;

10. Донесување на Одлука за потврдување на изборот на раководител на 
Институтот за геологија;

11. Донесување Предлог-одлуки за ангажирање на наставници кои 
ќе изведуваат настава на трет циклус на студии на Факултетот за 
природни и технички науки;

12. Донесување на Одлука за формирање на Уредувачки одбор за 
издавање на списанието „Природни ресурси и технологии“;

13. Донесување на Предлог-одлука за плаќањето за дополнителните 
услови односно диференцијалните испити за кандидатите кои 
се запишани на трет циклус на студии, а не завршиле соодветни 
академски студии од втор циклус;

14. Барања од вработени и студенти;
15. Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Факултетот за природни и технички науки;
2. Одлука за прифаќање на Извештајот од Рецензентската комисија за 

утврдување на подобноста на темата „Реструктуирање на рудниците 
за олово и цинк во Косово“ од кандидатот м-р Ферат Шала;

3. Одлука за избор на координатор за ЕКТС;
4. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 

студенти на универзитетски академски студии од втор циклус;
5. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден 

наставник за наставно-научното подрачје архитектура, урбанизам и 
планирање;

6. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден 
соработник (помл.ас./асистент) за наставно-научното подрачје 
архитектура, урбанизам и планирање;

7. Одлука за потврдување на избраниот раководител на Институтот за 
рударство на ФПТН;

8. Одлука за потврдување на избраниот раководител на Институтот за 
геологија на ФПТН;

9. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. д-р Трајче 
Стафилов; 

10. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. д-р Благоја 
Марковски;

11. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. д-р Доне 
Гершаковски;

12. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. д-р Драган 
Колчаковски;

13. Одлука за формирање на Уредувачки одбор за издавање на списанието 
„Природни ресурси и технологии“;

14. Предлог-одлука за плаќањето за дополнителните услови, односно 
диференцијалните испити за кандидатите кои се запишани на трет 
циклус на студии, а не завршиле соодветни академски студии од втор 
циклус;

15. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Мираковски;
16. Одлука за прифаќање на барањето и префрлување на студент од 

Катедрата за минералогија, петрологија и геохемија на Катедрата за 
хидрогеологија.

Дневен ред од седницата на 28.10.2009 година
1. Усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот на ФПТН 

за периодот од 1.10.2008 до 30.9.2009 година; 
2. Донесување на Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати 

за избор на декан на Факултетот за природни и технички науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

3. Донесување на Предло-одлука за прифаќање на студиските програми 
за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски) 
на Факултетот за природни технички науки;
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4. Донесување на одлуки за одобрување и запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на студентите кои ги исполнуваат 
условите за прием;

5. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за 
запишување на студенти на универзитетски академски студии од 
втор циклус;

6. Разгледување на доставените пријави за изработка на магистерски 
трудови;

7. Предлог-одлука за ангажирање на м-р Тодорка Грозданова за 
предметот Англиски јазик на Катедрата за компјутерски дизајн во 
Кавадарци.

8. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот 

на Факултетот за природни и технички науки за периодот од 1.10.2008 
година до 30.9.2009 година.

2. Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан 
на ФПТН.

3. Предлог-одлука за прифаќање на студиските програми за 
организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски) 
на Факултетот за природни технички науки.

4. Одлука за одбивање на Влатко Алексовски за запишување на втор 
циклус, 

5. Одлука за прием на втор циклус на Елена Катарова, 
6. Одлука за прием на втор циклус на Тони Гаврилов, 
7. Одлука за прием на втор циклус на Драган Миленковски, 
8. Одлука за прием на втор циклус на Драган Ристовски, 
9. Одлука за прием на втор циклус на Горан Сирачевски, 
10. Одлука за прием на втор циклус на Зоранчо Богдановски, 
11. Одлука за прием на втор циклус на Ванчо Аџиски, 
12. Одлука за прием на втор циклус на Милан Стојков, 
13. Одлука за прием на втор циклус на Саше Митрев, 
14. Одлука за прием на втор циклус на Миле Илиев, 
15. Одлука за прием на втор циклус на Марија Михајилова, 
16. Одлука за прием на втор циклус на Дафинка Димитрова, 
17. Одлука за прием на втор циклус на Жаклина Ристевска, 
18. Одлука за прием на втор циклус на Ирена Кацарски, 
19. Одлука за прием на втор циклус на Благица Атанасова, 
20. Одлука за прием на втор циклус на Панче Арсов,
21.  Одлука за прием на втор циклус на Ѓорги Везенковски, 
22. Одлука за прием на втор циклус на Емилија Ивановска, 
23. Одлука за прием на втор циклус на Јасминка Коколанска, 
24. Одлука за прием на втор циклус на Александар Лазаров, 
25. Одлука за прием на втор циклус на Дејан Павлов, 
26. Одлука за прием на втор циклус на Григориос Хантхопоулос,
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27.  Одлука за прием на втор циклус на Владко Берков, 
28. Одлука за прием на втор циклус на Димче Трендафилов, 
29. Одлука за прием на втор циклус на Влатко Трпески, 
30. Одлука за прием на втор циклус на Силвана Мицева, 
31. Одлука за прием на втор циклус на Софче Трајкова, 
32. Одлука за прием на втор циклус на Видан Лазарев, 
33. Одлука за прием на втор циклус на Елена Јанкова, 
34. Одлука за прием на втор циклус на Горан Серафимов, 
35. Одлука за прием на втор циклус на Дејанчо Петров, 
36. Одлука за прием на втор циклус на Горан Лонгуров, 
37. Одлука за прием на втор циклус на Новица Петрушев,
38.  Одлука за прием на втор циклус на Дарко Шумантев, 
39. Одлука за прием на втор циклус на Елизабета Каракашева, 
40. Одлука за прием на втор циклус на Благој Михов, 
41. Одлука за прием на втор циклус на Сашко Коруновски, 
42. Одлука за прием на втор циклус на Лазар Ѓоргиев, 
43. Одлука за прием на втор циклус на Марјан Максимов, 
44. Одлука за прием на втор циклус на Марија Стојановска,
45. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на 

студенти на втор циклус на универзитетски академски студии.
46. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Симон Атанасов, 
47. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Амелија Миќиќ, 
48. Оодлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 

труд од Драги Пелтечки, 
49. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Добриела Рогожарева, 
50. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Коле Илијевски, 
51. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Златко Пелтековски, 
52. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Кирил Јованов, 
53. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Милица Николова, 
54. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Јулија Ристова, 
55. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

од Наташа Попевска.
56. Предлог-одлука за ангажирање на м-р Тодорка Грозданова за 

предметот Англиски јазик на Катедрата за компјутерски дизајн во 
Кавадарци.
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Дневен ред од седницата на 11.11.2009 година
 – Усвојување на записникот од 14-тата седница на ННС одржана на 

21.10.2009 г.;
 – Усвојување на записникот од 15-тата седница на ННС одржана на 

28.10.2009 г.
1. Донесување на Одлука за избор на продекани на Факултетот за 

природни и технички науки;
2. Донесување на Одлука за избор на двајца соработници (во 

звање помлад асистент/асистент) за наставно-научната област 
градежништво и водостопанство на ФПТН, според Универзитетски 
билтен бр.28, октомври 2009 г.;

3. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на пријавената 
тема за докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р 
Ѓорги Димов;

4. Донесување на одлуки за одобрување и запишување на втор циклус 
универзитетски академски  студии на студентите кои ги исполнуваат 
условите за прием (продолжен конкурс);

5. Барања од вработени и студенти;
6. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за избор на продекани на Факултетот за природни и технички 

науки;
2. Одлука за избор на м-р Горан Мијоски во звање асистент за наставно-

научната област градежништво и водостопанство;
3. Одлука за избор на м-р Сања Спировска во звање помлад асистент за 

наставно-научната област градежништво и водостопанство.
4. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за подобност 

на темата за докторска дисертација под насло: „Методологија 
на истражување и дефинирање на инженерско-геолошките 
карактеристики на наоѓалиштата на архитектонско-градежен камен 
во Р.Македонија“ од кандидатот м-р Ѓорги Димов.

5. Одлука за одбивање на Ивица Ефтимов за запишување на втор 
циклус;

6. Одлука за прием на втор циклус на Александар Донев;
7. Одлука за прием на втор циклус на Анета Донкова-Петрушова;
8. Одлука за прием на втор циклус на Васја Дамески;
9. Одлука за прием на втор циклус на Влатко Крстевски;
10. Одлука за прием на втор циклус на Дејан Борски;
11. Одлука за прием на втор циклус на Јордан Трајчевски;
12. Одлука за прием на втор циклус на Љубомир Зафировски;
13. Одлука за прием на втор циклус на Марина Алексова;
14. Одлука за прием на втор циклус на Митко Лиговски;
15. Одлука за прием на втор циклус на Никола Механџиски;
16. Одлука за прием на втор циклус на Филип Иванов;
17. Одлука за прием на втор циклус на Звонко Каширски;



Годишен извештај

231

18. Одлука за прием на втор циклус на Валентина Пешова;
19. Одлука за прием на втор циклус на Бојан Ангеловски;
20. Одлука за прием на втор циклус на Кире Станојоски;
21. Одлука за набавка на моторно возило за потребите за изведување 

на апликативна и научноистражувачка работа на Катедрата за 
површинска експлоатација;

22. Одлука за одобрување на отсуството на доц. д-р Дејан Мираковски;
23. Одлука за одобрување на отсуството на помл.ас. Афродита Зенделска.

Дневен ред од седницата на 26.11.2009 година
 – Усвојување на записникот од 16-тата седница на ННС одржана на 

11.11.2009 г.;
1. Разгледување на покриеноста на наставата на втор циклус на 

Факултетот за природни и технички науки;
2. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување 

на Конкурс за избор на еден соработник во звање асистент за 
наставно-научната област геофизика;

3. Донесување на Одлука за ангажирање на еден наставник за наставно-
научното подрачје рударство по предметите Рудно-машинско 
инженерство и Механика на флуиди;

4. Барања од вработени и студенти;
5. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за покриеноста на наставата на втор циклус на Факултетот за 

природни и технички науки,
2. Одлука за ангажираност на проф. д-р Блажо Боев на втор циклус на 

студии на ФПТН, 
3. Одлука за ангажираност на проф. д-р Благој Голомеов на втор циклус 

на студии на ФПТН, 
4. Одлука за ангажираност на проф. д-р Борис Крстев на втор циклус 

на студии на ФПТН, 
5. Одлука за ангажираност на проф. д-р Војо Мирчовски на втор циклус 

на студии на ФПТН,
6. Одлука за ангажираност на доц. д-р Виолета Стефанова на втор 

циклус на студии на ФПТН, 
7. Одлука за ангажираност на проф. д-р Гоше Петров на втор циклус на 

студии на ФПТН, 
8. Одлука за ангажираност на доц. д-р Дељо Каракашев на втор циклус 

на студии на ФПТН, 
9. Одлука за ангажираност на доц. д-р Дејан Мираковски на втор циклус 

на студии на ФПТН, 
10.  Одлука за ангажираност на проф. д-р Зоран Десподов на втор циклус 

на студии на ФПТН, 
11. Одлука за ангажираност на проф. д-р Зоран Панов на втор циклус на 

студии на ФПТН, 
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12. Одлука за ангажираност на проф. д-р Јордан Живановиќ на втор 
циклус на студии на ФПТН, 

13. Одлука за ангажираност на проф. д-р Мирјана Голомеова на втор 
циклус на студии на ФПТН, 

14. Одлука за ангажираност на проф. д-р Орце Спасовски на втор циклус 
на студии на ФПТН, 

15. Одлука за ангажираност на доц. д-р Сашо Коцевски на втор циклус 
на студии на ФПТН, 

16. Одлука за ангажираност на проф. д-р Соња Лепиткова на втор циклус 
на студии на ФПТН,

17.  Одлука за ангажираност на проф. д-р Тодор Делипетров на втор 
циклус на студии на ФПТН, 

18. Одлука за ангажираност на проф. д-р Тодор Серафимовски  на втор 
циклус на студии на ФПТН, 

19. Одлука за ангажираност на проф. д-р Тена Шијакова-Иванова на втор 
циклус на студии на ФПТН. 

20. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден асистент во 
звање асистент за наставно-научната област геофизика.

21. Одлука за ангажирање на проф. д-р Славко Младеновиќ – редовен 
професор во пензија по предметите Рудно-машинско инженерство и 
Механика на флуиди.

22. Одлука за одобрување на  отсуство за патување во земјата на проф. 
д-р Зоран Десподов, доц.д-р Дејан Мираковски, ас. м-р Николинка 
Донева, помл.ас.м-р Марија Хаџи-Николова, помл.ас.м-р Стојанче 
Мијалковски, помл.ас. Радмила Каранакова-Стефановска

23. Одлука за одобрување на  отсуство за патување во земјава на помл.
ас.м-р Марија Хаџи-Николова и помл.ас.м-р Стојанче Мијалковски.

24. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Војо Мирчовски.

25. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Орце Спасовски.

26. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл.
ас.м-р Трајче Митев.

27. Одлука за одбивање на барањето за продолжување на студиите на 
втор циклус на Студиската програма по инженерство на животна 
средина, поднесено од Љубиша Костадинов.

28. Oдлука за прифаќање на Барањето од студентот на втор циклус 
Виктор Сарафов.

29. Одлука за набавка на книги врз основа на Профактура бр. 190/09 од 
Т.Д. Албатрос увоз-извоз  - д.о.о. Скопје.

30. Одлука за усвојување на пријавата за софинансирање на развојно-
истражувачкиот проект под наслов „Можности за воведување на 
нова технологија за добивање на мермерни блокови со каменорезна 
верижна пила“, главен истражувач проф. д-р Ристо Дамбов.

31. Одлука за усвојување на пријавата за софинансирање на развојно-
истражувачкиот проект под наслов „Изведување на дупчечко-
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минерски работи во функција на намалување на трошоците при 
примарно дробење на варовник за добивање на технички камен за 
градежништвото“, главен истражувач проф. д-р Ристо Дамбов.

32. Одлука за усвојување на пријавата за софинансирање на развојно- 
истражувачкиот проект под наслов „Примена на неексплозивни 
средства при разрушување на големи блокови и стари објекти“, 
главен истражувач проф. д-р Ристо Дамбов.

33. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-200/19 од 12.11.2009 
година.

34. Одлуки за признавање на испити за втор циклус за следниве студенти: 
Горан Лонгуров, Видан Лазарев, Благој Михов, Александар Донев, 
Дарко Шумантев, Димче Трендафилов, Влатко Берков, Валентина 
Пешова и Звонко Каширски.

Дневен ред од седницата на 15.12.2009 година
 – Усвојување на записникот од 17-тата седница на ННС, одржана на 

26.11.2009;
1. Разгледување на покриеноста на наставата во летниот семестар на 

прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки;
2. Донесување на Одлука за избор на еден наставник (во звање доцент) 

за наставно-научната област архитектура, урбанизам и планирање на 
ФПТН според Универзитетски билтен бр.32, 1 декември 2009 г.;

3. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање помлад 
асистент) за наставно-научната област архитектура, урбанизам 
и планирање на ФПТН, според Универзитетски билтен бр.32, 1 
декември 2009 г.;

4. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање асистент) 
за наставно-научната област архитектура, урбанизам и планирање на 
ФПТН според Универзитетски билтен бр.31, 16 октомври 2009 г.;

5. Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот од Рецензентската 
комисија за утврдување на подобноста на темата за докторска 
дисертација под наслов „Одговор на геотехнички модел на средината 
од минирање“ на кандидатката м-р Цветанка Матраковска;

6. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Анкица Илијева;

7. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Стојанче Николов;

8. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Анкица Илијева;

9. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Ана Каранфилова-Мазневска;

10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Страше Маневски;

11. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Сашо Јовчевски;
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12. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Роберт Зинзовски;

13. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Благојче Митревски;

14. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оцена на 
магистерски труд под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко 
минералошки и генетски карактеристики“ од кандидатката Добриела 
Рогожарева;

15. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на соработник - асистент за научната област геофизика по 
објавен Конкурс од 7.12.2009 година, во дневниот весник Дневник; 

16. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката бр.2202-59/8 од 
19.3.2009 г. за назначување на екстерен ментор при изработката на 
докторската дисертација под наслов „Современ пристап во контршола 
и управување на загадените руднички води и избор на оптимален 
модел на примерот на рудникот Бучим“ од кандидатката м-р Марија 
Хаџи-Николова;

17. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-88/8 од 
29.4.2009 г., за назначување на екстерен ментор при изработката на 
докторската дисертација под наслов „Развој на модели за загадување 
на водите и процена на ризикот од загадување на водите од жешките 
точки во Р.Македонија“ од кандидатката м-р Лендита Дика;

18. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-88/9 
од 29.4.2009 г., за назначување на екстерен ментор при изработката 
на докторската дисертација под наслов „Анализа на загадување на 
воздухот од емисиите на стационарните извори и формирање на 
реален модел на квалитетот на воздухот како основа за систем за 
управување со аерозагадувањето“ од кандидатката м-р Магдалена 
Трајковска-Трпеска;

19. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-
127/11 од 10.7.2009 г., за назначување на екстерен ментор при 
изработката на докторската дисертација под наслов „Дефинирање на 
корелационата зависност помеѓу сеизмичкото и магнетното поле – 
модел Р.Македонија“ од кандидатот м-р Благица Донева;

20. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-149/ 17 
од 14.9.2009 г., за назначување на екстерен ментор при изработката на 
докторската дисертација под наслов „Оптимизација на диспечерски 
систем за управување на мобилна рударска опрема со примена на 
GPS технологии“ од кандидатот м-р Тодор Чекеровски;

21. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-127/10 
од 10.7.2009 г., за назначување на екстерен ментор при изработката 
на докторската дисертација под наслов „Процесирање на геолошки 
податоци, спектрална анализа и теорија на филтри во применетата 
геофизика“ од кандидатот м-р Игор Стојановиќ;

22. Барања од вработени и студенти;
23. Барање од студенти на втор циклус на ФПТН;
24. Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за покриеноста на наставата и ангажираност на наставниците 

во летниот семестар на Факултетот за природни и технички науки. 
2. Одлука за избор на д-р Катерина Деспод во звање доцент за наставно- 

научната област архитектура, урбанизам и планирање.
3. Одлука за избор на м-р Александра Димоска во звање помлад асистент 

за наставно-научната област архитектура, урбанизам и планирање.
4. Одлука за избор на м-р Ана Митановска во звање асистент за 

наставно-научната област архитектура, урбанизам и планирање.
5. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за утврдување на 

подобноста на темата „Oдговор на геотехнички модел на средината 
од минирање“ од кандидатката м-р Цветанка Матраковска.

6. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Симулационо моделирање и анализа при подземниот 
руднички транспорт“ од кандидатот Горан Поп-Андонов.

7. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „ Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на 
шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните 
бранови“ од кандидатот Стојанче Николов.

8. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „ Дизајнирање на работните косини на П.К. ‘Ржаново во 
функција од обезбедување на факторот на сигурност“ од кандидатката 
Анкица Илијева.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Одржлив развој на производ“ од кандидатката Ана 
Каранфилова-Мазневска.

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Планирање на развој на површински коп на јаглен 
во функција на геотехничка стабилност на работните косини“ од 
кандидатот Страше Маневски.

11. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Проценка на геотехничката стабилност на работните 
косини и мерки и постапки за нивна стабилизација“ од кандидатот 
Сашо Јовчевски.

12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Оптимизација на работа на роторен багер при 
експлоатација на јаглен во функција на минимизирање на трошоци за 
преместување“ од кандидатот Роберт Зинзовски.

13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Повеќекритериумски оптимизациони техники 
на одлучување за избор на систем на експлоатација на јаглен“ од 
кандидатот Благојче Митревски.

14. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за подготвување 
и поднесување на писмен извештај за пријавените кандидати по 
Конкурсот од 7.12.2009 година.
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15. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-59/8 од 19.3.2009 година.
16. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-88/8 од 29.4.2009 година.
17. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-88/9 од 29.04.2009 

година.
18. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-127/11 од 10.7.2009 

година
19. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-149/17 од 14.9.2009 

година.
20. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2202-127/10 од 10.7.2009 

година.
21. Одлука за одобрување на Барањето од студентот Слободан 

Марковски.
22. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Методи Крнчески.
23. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Оливер Алексов.
24. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Мите Зиков.
25. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Димитар Николовски
26. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Зоранчо Пецуровски
27. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Александар Митев.
28. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Бојан Димитров.
29. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: Верица Михајлова, 

Деан Ицев, Марија Мицова, Ацо Мијоски, Борче Јаневски, 
Атанасовски Виктор, Калиопи Босиланова, Горан Мијалов, Мартин 
Стоилов, Слаџана Горгиева, Владимир Тодоровски, Влатко Лазов, 
Ванчо Јошевски, Ирена Грозданова, Марија Атанасова, Радмила 
Јанкова, Даниел Наунов, Горан Ангелов, Петар Петковски, Блашко 
Арсов, Александар Атанасов, Дарко Марков, Весна Мојсова, 
Стефанија Стојанова, Добриела Санева, Мијалче Барутчиев, Марија 
Наумова, Верица Захаријева, Елена Костадиновска, Гордана Колева, 
Сања Стоилова, Вангел Ташков, Атанаско Николов, Дејан Манев, 
Димитар Кулаков, Методи Крнчески, Сашко Маневски, Дејан 
Јефтимов и Марио Митев

30. Одлука за одбивање на Барањето од група студенти од втор циклус;
31. Одлука за усвојување на пријавата за финансирање на 

научноистражувачкиот проект под наслов „Еколошки ризици поврзани 
со природната радиоактивност и присуството на гранитоидите во 
планината Огражден (Југозападна Бугарија и Источна Македонија)“, 
главен истражувач проф. д-р Тодор Серафимовски.

Дневен ред од седницата на 22.1.2010 година
1. Разгледување на иницијативата на Министерството за образование 

и наука и донесување на Одлука за отворање на дисперзирани студии од 
Факултетот за природни и технички науки.
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Донесени одлуки:
1. Предлог-одлука за отворање на дисперзирани студии од следниве 

студиски програми:
 – Студиска програма за дизајн и технологии за мебел и ентериер во 

Пехчево за учебната 2011/2012;
 – Студиска програма за градежништво во Куманово за учебната 

2011/2012 г.;
 – Студиска програма за рударство и геологија (модул Архитектонско 

градежен камен) во Прилеп за учебната 2010/2011 г.

Дневен ред од седницата на 29.1.2010 година
 – Усвојување на записниците од 18-тата седница на ННС, одржана на 

15.12.2009 и првата седница на ННС одржана на 22.1.2010 г.;
1. Донесување на одлуки за ангажирање на наставниците за летен 

семестар на прв циклус на студии на Факултетот за природни и 
технички науки;

2. Донесување на одлуки за ангажирање на наставниците за летен 
семестар на втор циклус на студии на Факултетот за природни и 
технички науки;

3. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
за оцена на магистерскиот труд под наслов „Наоѓалиште Иловица: 
геолошко минералошки и генетски карактеристики“ од кандидатката 
Добриела Рогожарева;

4. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
оцена на магистерскиот труд под наслов „Оптимизација на техничко-
економските параметри на методата за хоризонтално покривно 
откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и 
различна дебелина“ од кандидатот Слободан Марковски;

5. Донесување на Одлука за усвојување на предлог-пријавата за 
финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов 
„Структурно – металогенетски проучувања на територијата на 
Република Македонија“, главен истражувач проф. д-р Тодор 
Серафимовски;

6. Донесување на Одлука за усвојување на предлог-пријавата за 
финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Anthro-
pogenic effects on the human environment in the neogene basins in the se 
Europe“, главен истражувач проф. д-р Тодор Серафимовски;

7. Донесување на Одлука за усвојување на предлог-пријавата за 
финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Анализа 
на влијателни параметри при примарни минирања во функција за 
добивање на соодветна гранулација на изминираниот материјал при 
експлоатација на минералните суровини“, главен истражувач проф. 
д-р Ристо Дамбов;

8. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за 
финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Примена 
на долгоживеечките космогени нуклиди (26 Al, 10 Be) во одредувањето 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

238

на степенот на ерозијата на подрачјето на наоѓалиштето Алшар“, 
главен истражувач проф. д-р Блажо Боев;

9. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата 
за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов 
„Еколошки насочена рударска експлоатација на јаглен како основен 
енергенс со нула емисија на CO

2 
во Република Македонија“, главен 

истражувач проф. д-р Зоран Панов;
10. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата 

за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов 
„Присуство на тешки метали во површинските и подземните води во 
регионот на Овче Поле и нивно влијание врз квалитетот на животната 
средина“, главен истражувач проф. д-р Орце Спасовски;

11. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата 
за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов 
„Хидрогеолошки карактеристики на сливното подрачје на карстниот 
извор Студенчица и одредување на санитарно заштитни зони“, главен 
истражувач проф. д-р Војо Мирчовски;

12. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата 
за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов 
„Геомагнетен модел на Р.Македонија 2010/2011“, главен истражувач 
проф. д-р Тодор Делипетров;

13. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата 
за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов 
„Корелација на геотектонската реонизација со геофизичките полиња 
на територијата на Р.Македонија“, главен истражувач проф. д-р 
Гоше Петров;

14. Донесување на Одлука по Предлог-иницијативата за конкурирање за 
наградата „Гоце Делчев“ за 2010 година за книгата-делото „Генеза на 
рудни наоѓалишта“ од проф. д-р Тодор Серафимовски;

15. Донесување на Одлука за набавка на Водич - Електротехнички 
прописи за 2010 година;

16. Донесување на Одлука за усвојување на темите за магистерски 
трудови на студиските програми за втор циклус на Факултетот за 
природни и технички науки;

17. Барања од вработени;
18. Барања од студенти;
19. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на 

магистерскиот труд под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко 
минералошки и генетски карактеристики“ од кандидатката Добриела 
Рогожарева.

2. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на 
магистерскиот труд под наслов „Оптимизација на техничко-
економските параметри на методата за хоризонтално покривно 
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откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и 
различна дебелина“ од кандидатот Слободан Марковски.

3. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање 
на научноистражувачкиот проект под наслов „Структурно 
– металогенетски проучувања на територијата на Република 
Македонија“, главен истражувач проф. д-р Тодор Серафимовски.

4. одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на 
научноистражувачкиот проект под наслов „Anthropogenic effects 
on the human environment in the neogene basins“, главен истражувач 
проф. д-р Тодор Серафимовски.

5. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на 
научноистражувачкиот проект под наслов „Анализа на параметри 
на влијание  при примарни минирања во функција за добивање на 
соодветна гранулација на изминираниот материјал при експлоатација 
на минералните суровини“, главен истражувач проф. д-р Ристо 
Дамбов.

6. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање 
на научноистражувачкиот проект под наслов „Примена на 
долгоживеечките космогени нуклиди (26 Al, 10 Be) во одредувањето на 
степенот на ерозијата на подрачјето на наоѓалиштето Алшар“, главен 
истражувач проф. д-р Блажо Боев.

7. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на 
научноистражувачкиот проект под наслов „Еколошки насочена 
рударска експлоатација на јаглен како основен енергенс со нула 
емисија на CO

2 
во Република Македонија“, главен истражувач проф. 

д-р Зоран Панов.
8. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на 

научноистражувачкиот проект под наслов „Присуство на тешки 
метали во површинските и подземните води во регионот на Овче 
Поле и нивно влијание врз квалитетот на животната средина“, главен 
истражувач проф. д-р Орце Спасовски.

9. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање 
на научноистражувачкиот проект под наслов „Хидрогеолошки 
карактеристики на сливното подрачје на карстниот извор Студенчица 
и одредување на санитарно заштитни зони“, главен истражувач проф. 
д-р Војо Мирчовски.

10. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на 
научноистражувачкиот проект под наслов „Геомагнетен модел 
на Р.Македонија 2010/2011“, главен истражувач проф. д-р Тодор 
Делипетров.

11. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање 
на научноистражувачкиот проект под наслов „Корелација на 
геотектонската реонизација со геофизичките полиња на територијата 
на Р.Македонија“, главен истражувач проф. д-р Гоше Петров.

12. Одлука за усвојување на Иницијативата за конкурирање за наградата 
„Гоце Делчев“ за 2010 година за книгата – делото „Генеза на рудни 
наоѓалишта“ од проф. д-р Тодор Серафимовски. 
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13. Одлука за набавка на Водич - Електротехнички прописи за 2010 
година.

14. Одлука за усвојување на темите за магистерски трудови на Факултетот 
за природни и технички науки.

15. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл.
ас. Афродита Зенделска.

16. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Војо Мирчовски.

17. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Орце Спасовски.

18. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл.
ас.м-р Трајче Митев.

19. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на доц. 
д-р Дејан Мираковски.

20. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Ана Миланова.
21. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Анѓел Савев.
22. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Бранко Јованов.

Дневен ред од седницата на 23.2.2010 година
 – Усвојување на записниците од 2. седница на ННС, одржана на 

29.1.2010;
1. Донесување на Предлог-одлука за бројот на студентите кои ќе се 

запишат на Факултетот за природни и технички науки во учебната 
2010/2011;

2. Донесување на Одлука за ангажирање на проф. д-р Стојан Здравев, 
редовен професор во пензија на група предмети на прв циклус на 
студии на ФПТН;

3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
еден соработник во звање асистент за наставно-научната област 
архитектура, урбанизам и планирање на Факултетот за природни и 
технички науки;

4. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската 
програма по биологија;

5.  Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската 
програма по хемија;

6. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската 
програма по математика;

7. Донесување на Одлука за избор на координатор на Институтот за 
архитектура и дизајн;

8. Донесување на Одлука за формирање на Работна група за ревидирање 
на студиските програми на Институтот за рударство, Институтот за 
геологија и Институтот за градежништво;

9. Донесување на Одлука за набавка на учебници чиишто автори се 
наставници на ФПТН, за потребите на библиотеката на ФПТН;

10. Донесување на Предлог-одлука за давање на согласност за 
ангажирање на проф. д-р Блажо Боев на ПМФ при Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје;
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11. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Добриела 
Рогожарева под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко – 
минералошки и генетски карактеристики“;

12. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Валериј Пенев;

13. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Зоран Бошев;

14. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Никола Ржаникоски;

15. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Тони Даскалов;

16. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Јане Богданов;

17. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Милан Наџински;

18. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Иле Андоновски;

19. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Илија Дамбов;

20. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Димитар Христов;

21. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Стојан Витанов;

22. Барања од вработени;
23. Барања од студенти од прв и втор циклус;
24. Разно.

Донесени одлуки:
1. Предлог-одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат во 

академската 2010/2011 на Факултетот за природни и технички науки;
2. Одлука за ангажирање на проф. д-р Стојан Здравев – редовен 

професор во пензија по предметите: Експлоатација на АГК (изборен) 
со фонд на часови 2+2, осми семестар на Институтот за рударство – 
Катедра за површинска експлоатација и Обработка на АГК со фонд 
на часови 2+2, осми семестар на Институтот за рударство – Катедра 
за површинска експлоатација.

3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во 
звање асистент за наставно-научната област архитектура, урбанизам 
и планирање на Факултетот за природни и технички науки.

4. Одлука за избор на координатор на Институтот за архитектура и 
дизајн.

5. Одлука за формирање на работна група за ревидирање на студиските 
програми на Институтот за рударство, Институтот за геологија и 
Институтот за градежништво.

6. Одлука за набавка на книги за потребите на библиотеката на 
Факултетот.
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7. Предлог-одлука за одобрување за изведување на настава на 
Студиската програма на Институтот за географија по предметот 
Општа геологија со петрографија (6+4) на Природно-математичкиот 
факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во 
учебната 2009 /2010 година.

8. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за 
оцена на магистерскиот труд на кандидатот Добриела Рогожарева под 
наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко-минералошки и генетски 
карактеристики“ и закажување на јавна одбрана.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Локации, извори, технологии и развојни сценарија за 
третман на медицински отпад“ од кандидатот Валериј Пенев.

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Избор на оптимална локација за регионална депонија во 
централно- источен регион на Република Македонија со методи на 
повеќекритериумско одлучување“ од кандидатот Зоран Бошев.

11. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов: „Техно-економска анализа на методите за добивање на 
камени блокови и оптимирање на трошоците при примена на дупчечко-
минерски работи и каменорезна верижна пила“ од кандидатот Никола 
‘Ржаникоски.

12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Сеизмотектонски модел на Валандовското епицентрално 
подрачје“ од кандидатот Тони Даскалов.

13. одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Атенуација на сеизмичката енергија на територијата на 
Република Македонија“ од кандидатот Јане Богданов.

14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Избор на оптимална метода на минирање на површинските 
копови во функција на минимални трошоци“ од кандидатот Милан 
Наџински.

15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Моделирање на технологии на добивање на комерцијални 
блокови при експлоатација на архитектонско – градежен камен“ од 
кандидатот Иле Андоновски.

16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Анализа на критериумите за оценка на потреси и 
безбедносни растојанија при минирање“ од кандидатот Илија Дамбов.

17. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Влијание на приборот за дупчење на ефектите и 
трошоците при изведување на дупчечки работи во рудниците со 
површинска експлоатација“ од кандидатот Димитар Христов.

18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Менаџирање на процесот на минирање со посебен осврт 
на изборот на типот на експлозив и гранулацијата на изминираниот 
материјал“ од кандидатот Стојан Витанов.
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19. Одлука за одобрување на барањето за продолжување на рокот за 
одбрана на докторската дисертација на ас. м-р Сашко Иванов за 2 
години.

20. Одлука за одобрување на барањето на студентот на втор циклус 
Марјан Поп-Андонов;

21. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на втор циклус 
Игор Ристевски;

22. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус 
Љубица Гинова;

23. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Ванчо 
Пешовски;

24. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус 
Надица Митева;

25. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус 
Поликарп Гаџига Симон;

26. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Спасе 
Ристов;

27. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Весна 
Мојсова;

28. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус 
Бранко Јованов;

29. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус 
Марија Бојаџиева;

30. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Мите 
Зиков;

31. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Суза 
Цветковска;

32. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Спасе 
Ѓуровски;

33. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Дарко 
Минов.

Дневен ред од седницата на 1.4.2010 година
 – Усвојување на записникот од 3-тата седница на ННС, одржана на 

23.2.2010 г.;
1. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање 

асистент) за наставно-научната област геофизика на ФПТН според 
Универзитетски билтен бр.35, 15 февруари 2009 г.;

2. Донесување на Одлука за измени и дополнување на студиските 
програми за: рударство, геологија, архитектура и дизајн (модул 
дизајн и технологија на мебел и ентериер) и градежно инженерство 
на ФПТН;

3. Донесување на Одлука за исправка на технички грешки на студиските 
програми на ФПТН;

4. Донесување на Предлог-одлука за прифаќање на Студиската 
програма за компјутерски дизајн за прв циклус на студии на ФПТН;
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5. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на соработник - асистент за научната област архитектура, 
урбанизам и планирање по објавен Конкурс од 17.3.2010 година, во 
дневниот весник Дневник; 

6. Донесување на Одлука за ангажирање на помл.ас. м-р Александра 
Димоска – помлад асистент на Факултетот за природни и технички 
науки;

7. Донесување на Одлука за ангажирање на помл.ас. м-р Александра 
Ристеска од Технолошко-технички факултет за потребите на ФПТН;

8. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
оцена на магистерскиот труд под наслов „Методологија на процена на 
визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување 
со визуелните  ресурси при проектирање на површинските копови“ 
од кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска;

9. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слободан 
Марковски под наслов „Оптимизација на техничко-економските 
параметри на методата за хоризонтално покривно откопување со 
хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и различна дебелина“;

10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Благој Ѓоргиевски;

11. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската 
програма по биологија;

12. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската 
програма по математика;

13. Донесување на Одлука за назначување на нов член во Издавачкиот 
одбор на Geologica Macedonica;

14. Донесување на Одлука за изведување на теренска настава за 
студентите на ФПТН;

15. Барања од вработени;
16. Барања од студенти од прв и втор циклус;
17. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за избор на м-р Марјан Делипетрев во асистент за наставно-

научната област геофизика.
2. Предлог - одлука за измени и дополнувања на студиските програми 

на ФПТН.
3. Одлука за исправка на технички грешки на студиските програми на 

Факултетот за природни и технички науки за учебната 2009/2010 г.
4. Предлог - одлука за прифаќање на Студиската програма за 

компјутерски дизајн за прв циклус на студии на Факултетот за 
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за поднесување 
на писмен извештај за избор на еден соработник-асистент за 
наставно-научната област архитектура, урбанизам и планирање. Во 
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Рецензентската комисија се именуваат доц. д-р Катерина Деспот – 
претседател, проф. д-р Зоран Панов и доц. д-р Дејан Мираковски.

6. Одлука за ангажирање на помл.ас. м-р Александра Димоска на ФПТН.
7. Одлука за ангажирање на помл.ас. м-р Александра Ристеска од 

Технолошко- техничкиот факултет на ФПТН.
8. Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд 

под наслов „Методологија на процена на визуелни влијанија на 
површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси 
при проектирање на површинските копови“ од кандидатката Радмила 
Каранакова-Стефановска;

9. Одлука за усвојување на Извештајот од рецензентската комисија 
за оцена на магистерскиот труд под наслов: „Оптимизација на 
техничко-економските параметри на методата за хоризонтално 
кровно откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и 
различна дебелина“ од кандидатот Слободан Марковски

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Системи за заштита на ПЈС од подземни и површински 
води со имплементирање на информациски системи за мониторинг“ 
од кандидатот Благој Ѓоргиевски.

11. Одлука за избор на раководител на Студиската програма за биологија.
12. Одлука за избор на раководител на Студиската програма за 

математика.
13. Одлука за назначување на нов член во Издавачкиот одбор на 

списанието Geologica Macedonica
14. Одлука за изведување на практична настава – теренска пракса во 

учебната 2009/2010 за студентите на Факултетот за природни и 
технички науки.

15. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Благој Голомеов.

16. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас.м-р 
Горан Мијоски.

17. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Орце Спасовски.

18. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Ристо Дамбов.

19. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Тодор Серафимовски.

20. Одлука за одобрување на исплата на средства.
21. Одлука за одбивање на Барањето за префрлување од Факултетот за 

информатика на ФПТН – втор циклус бр.1505-56/4 од 1.3.2010 од 
студентот Бобан Самарџиски.
Одлуки за прифаќање на барањата на студентите:

 – Александар Каровски (Барање за префрлување од стара на нова 
програма на ФПТН),

 – Драган Филов (Барање за префрлување од стара на нова програма на 
ФПТН),



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

246

 – Лазар Василев (Барање за префрлување од стара на нова програма 
на ФПТН),

 – Димитар Пуреовски (Барање за префрлување од Факултетот за 
информатика на ФПТН – Студиска програма за компјутерски дизајн), 

 – Мартина Лазарова (Барање за префрлување од Факултетот за 
информатика на ФПТН – Студиска програма за компјутерски дизајн), 

 – Биљана Доневска (Барање за признавање на испити положени на 
Технолошко- металуршки факултет при Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“– Скопје),

 – Дарко Минов (Барање за признавање на испити положени на 
Техничкиот факултет – Битола).

 – Димитар Николов (Барање за признавање на испити положени на 
Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– 
Штип.)

 – Жана Димовска Цветковска (Барање за признавање на испити 
положени на Природно-математичкиот факултет при Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје),

 – Зоранчо Пецуровски (Барање за признавање на испити положени 
на Студиската програма за рударство на Факултетот за природни и 
технички науки – Штип),

 – Тоше Михајлов (Барање за признавање на испити положени на 
Техничкиот факултет– Битола),

 – Марина Костадинова (Барање за признавање на испит положен на 
Правниот факултет – Кочани).

Дневен ред од седницата на 20.5.2010 година
 – Усвојување на записникот од 4-тата седница на ННС, одржана на 

1.4.2010 Г.;
1. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставници и 

соработници кои се во редовен работен однос на ФПТН за учебната 
2010/2011 година;

2. Донесување на предлог-одлуки за ангажирање на наставници и 
соработници на ФПТН од други факултети при УГД за учебната 
2010/2011 година;

3. Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на наставници за 
втор циклус на студии на студиските програми на ФПТН за учебната 
2010/2011 година;

4. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден 
наставник за наставно-научната област пејзажна архитектура на 
ФПТН;

5. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
еден соработник за наставно-научната област градежништво и 
водостопанство на ФПТН;

6. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатката Радмила 
Каранакова-Стефановска под наслов „Методологија на процена на 
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визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување 
со визуелните ресурси при проектирање на површинските копови“;

7. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оценка на 
магистерскиот труд на кандидатот Стојанче Николов под наслов 
„Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести 
маси и брзините на движење на еластичните бранови“;

8. Донесување на Предлог-одлука за исплата на надоместоци за одржана 
настава за периодот од 1 октомври до 31 декември 2009 година на доц. 
д-р Катерина Деспот – доцент на ФПТН;

9. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Афродита Зенделска;

10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Емил Петрушев;

11. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Јасмина Аритоновиќ;

12. Барања од вработени;
13. Барања од студенти од прв циклус;
14. Разно.

 
Донесени одлуки:

1. Предлог - одлука за ангажирање на наставници и соработници кои 
се во редовен работен однос на ФПТН за учебната 2010/2011 година.

2. Предлог - одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Факултетот за информатика за потребите на ФПТН за учебната 
2010/2011.

3. Предлог - одлука за ангажирање на наставници и соработници 
од Земјоделскиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 
2010/2011.

4. Предлог - одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Машинскиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011.

5. Предлог - одлука за ангажирање на наставници и соработници 
од Технолошко - техничкиот факултет за потребите на ФПТН за 
учебната 2010/2011.

6. Предлог - одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Педагошкиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011.

7. Предлог – одлука за ангажирање на наставници за втор циклус на 
студии на студиските програми на ФПТН за учебната 2010/2011 
година;

8. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник за 
наставно- научната област пејзажна архитектура.

9. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник за 
наставно- научната област градежништво и водостопанство.

10. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за 
оцена на магистерскиот труд под наслов „Методологија на процена на 
визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување 
со визуелните ресурси при проектирање на површинските копови“  
од кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска.
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11. Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд 
„Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести 
маси и брзините на движење на еластичните бранови“ од кандидатот 
Стојанче Николов.

12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Проценка на квалитетот на почвите и седиментите во 
околните води на хидројаловиштето на рудникот САСА и влијание 
врз животната средина“ од кандидатката Афродита Зенделска.

13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Компаративна анализа на ОГК-1 и ОГК-2 на просторот 
Делчево –Пехчево - Берово“ од кандидатот Емил Петрушев.

14. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Орце Спасовски.

15. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл.
ас. м-р Трајче Митев.

Одлуки за прифаќање на барањата на студентите:
 – Калиопи Босиланова (Барање за префрлување од Архитектура и 

дизајн на Математика),
 – Гоце Велинов (Барање за префрлување од Индустриски менаџмент 

на Индустриска логистика),
 – Охридана Ѓоргиева (Барање за префрлување од Индустриски 

менаџмент на Индустриска логистика),
 – Ристе Бумбаров (Барање за префрлување од Индустриски менаџмент 

на Индустриска логистика), 
 – Кире Колев (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн на 

Индустриска логистика), 
 – Цане Брајановски (Барање за префрлување од Рударство на Животна 

средина),
 – Надица Каракерезова (Барање за продолжување на студирање по 

новата програма за геологија),
 – Александар Митев (Барање за признавање на испити положени на 

Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– 
Штип),

 – Бранко Јованов (Барање за признавање на испити положени на 
Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– 
Штип),

 – Димитар Кулаков  (Барање за признавање на испити положени на 
Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– 
Штип),

 – Димитар Николовски (Барање за признавање на испити положени на 
Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– Штип)

 – Димитар Пуреовски (Барање за признавање на испити положени 
на Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– 
Штип),
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 – Мартина Лазарова (Барање за признавање на испити положени на 
Факултетот за информатика при  Универзитет „Гоце Делчев“– 
Штип).

Дневен ред од седницата на 10.6.2010 година
 – Усвојување на записникот од 5-тата седница на ННС, одржана на 

20.5.2010 г.;
1. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање 

асистент) за наставно-научната област архитектура и дизајн на 
ФПТН, според Универзитетски билтен бр.40, 17 мај 2010 г.;

2. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
двајца соработници во звање асистент за наставно-научното подрачје 
рударство.

3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
насловен доцент/вонреден професор за наставно-научните подрачја: 
геодезија; архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и 
водостопанство, компјутерска техника и информатика, математика, 
хемија, биологија, географија.

4. Донесување на Одлука за запишување на студенти на втор циклус 
на студии на студиските програми на ФПТН за учебната 2010/2011 
година;

5. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти 
на прв циклус на студии во учебната 2010/2011;

6. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Јасмина Аритоновиќ;

7. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Миле Стојаноски;

8. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Жаклина Ристевска;

9. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Зоранчо Богдановски;

10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Драган Миленковски;

11. Барања од студенти од прв циклус;
12. Барање од вработени;
13. Разно.

Донесени одлуки:
1. Одлука за избор на м-р Ана Митановска во асистент за наставно-

научната област архитектура, урбанизам и планирање.
2. Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца асистенти 

во звање асистент за наставно-научното подрачје архитектура, 
урбанизам и планирање.

3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставници во 
насловни звања за наставно-научните подрачја:
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 – Геодезија – 1 наставник;
 – Архитектура, урбанизам и планирање – 3 наставници;
 – Градежништво и водостопанство – 3 наставници;
 – Компјутерска техника и информатика – 3 наставници;
 – Математика – 2 наставници;
 – Хемија – 2 наставници;
 – Биологија – 2 наставници:

4. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на 
втор циклус на студии во учебната 2010/2011.

5. Одлука за формирање на Комисија за запишување на студенти на прв 
циклус на студии во учебната 2010/2011 на Факултет за природни и 
технички науки.

6. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Моделирање на процесите на стабилност на косини кај 
патишта на ПК“ од кандидатката Јасмина Аритоновиќ.

7. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Технологија за селективна експлоатација на јаглен и 
меѓуслојна јаловина во ПК Брод – Гнеотино“  од кандидатот Миле 
Стојановски.

8. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Избор на оптимална опрема за експлоатација во фаза на 
отварање на ПК ПЈС Суводол“ од кандидатката Жаклина Ристевска.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд под наслов „Оптимизација на работните параметри на роторен 
багер СРС – 2000 откопување на јаловина во ПК Брод-Гнеотино“ од 
кандидатот Зоранчо Богдановски.

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Анализа и синхронизација на новата механизација при 
откопување на откривката во ПК – ПЈС Суводол“ од кандидатот 
Драган Миленковски.

11. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите:
 – Горанче Гроздановски (Барање за запишување на Студиската 

програма за подземна експлоатација),
 – Сашо Миланов (Барање за запишување на Студиската програма за 

подземна експлоатација),
 – Тони Митевски (Барање за запишување на Студиската програма за 

подземна експлоатација),
 – Марјан Јанев (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн на 

Логистика), 
 – Ана Миланова (Барање за признавање на испити);
 – Богдан Најдовски (Барање за признавање на испити);
 – Бобан Тасков (Барање за признавање на испити);

12. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на доц. 
д-р Дељо Каракашев.
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Дневен ред од седницата на 1.7.2010 година
 – Усвојување на записникот од 6-тата седница на ННС, одржана на 

10.6.2010 г.;
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор 

на насловен доцент/вонреден професор за наставно-научните 
подрачја: архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и 
водостопанство, компјутерска техника и информатика;

2. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
за избор на двајца соработници (во звање асистент) за наставно-
научното подрачје рударство по објавен конкурс од 22.6.2010 година, 
во дневниот весник Дневник; 

3. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
за избор на еден наставник во насловно звање – доцент/вонреден 
професор за наставно - научното подрачје геодезија по објавен 
Конкурс од 22.6.2010 година, во дневниот весник Дневник; 

4. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на тројца наставници во насловно звање – доцент/вонреден 
професор за наставно - научното подрачје  архитектура, урбанизам 
и планирање по објавен конкурс од 22.6.2010 година, во дневниот 
весник Дневник; 

5. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Горан Поп-Андонов 
под наслов „Симулационо моделирање и анализа при подземниот 
руднички транспорт“;

6. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Драги Пелтечки под 
наслов „Методологија за избор на најповолен начин на транспорт на 
минералните суровини од аспект на заштита на животната средина“;

7. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Стојанче 
Николов под наслов „Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на 
шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните 
бранови“;

8. Донесување на Одлука за усогласување на студиските програми по 
математика, физика и хемија кои се слушаат на ФПТН, со истите кои 
што се слушаат на другите факултети на УГД;

9. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Миле Илиев; 

10. Донесување на Одлука за ангажирање на доц. д-р Јован Пехчевски 
насловен доцент на Факултетот за информатика, за изведување на 
предавања на прв циклус на студии во учебната 2010/2011 (зимски 
семестар);

11. Донесување на Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник 
под наслов „Методи на минирање“ од авторот проф. д-р Ристо Дамбов;

12. Барања од вработени;
13. Барања од студенти од прв циклус;
14. Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставници во 

насловни звања за наставно-научните подрачја:
 – Архитектура, урбанизам и планирање – 2 наставници;
 – Градежништво и водостопанство – 2 наставници;
 – Компјутерска техника и информатика – 2 наставници;

2. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца 
соработници (во звање асистенти) за наставно-научното подрачје 
рударство;

3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник (во насловно звање доцент/вонреден професор) за 
наставно-научното подрачје геодезија;

4. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на тројца 
наставници (во насловно звање доцент/вонреден професор) за 
наставно-научното подрачје архитектура, урбанизам и планирање.

5. Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд 
„Симулационо моделирање и анализа при подземниот руднички 
транспорт“ од кандидатот Горан Поп-Андонов.

6.  Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски труд 
„Методологија за избор на најповолен начин на транспорт на 
минералните суровини од аспект на заштита на животната средина“ 
од кандидатот Драги Пелтечки.

7.  Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оцена на магистерскиот труд под наслов: „Дефинирање на зависност 
меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и брзините на 
движење на еластичните бранови“ од кандидатот Стојанче Николов

8. Одлука за усогласување на студиските програми по математика, 
физика и хемија.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов: „Типогенеза и модел на валоризација на илитски глини од 
околината на Виница“ од кандидатот Миле Илиев. 

10. Одлука за ангажирање на доц.  д-р Јован Пехчевски – насловен доцент 
на Факултетот за информатика за прв циклус на студии за зимски 
семестар на Факултетот за природни и технички науки.  

11. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов 
„Методи на минирање“ од авторот проф. д-р Ристо Дамбов.

12. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Тодор Серафимовски.

13. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас.  
м-р Горан Тасев.

14. Одлука за одобрување на исплата на средства.
15. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите:
 – Јовица Велиновски (Барање за запишување на Студиската програма 

за минерална технологија),
 – Митева Надица (Барање за префрлување од Студиската програма за 

индустриска логистика на Студиската програма за животна средина);
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 – Благој Арсов  (Барање за признавање на испити);
 – Верица Захаријева (Барање за признавање на испити);
 – Методи Попов (Барање за признавање на испити);
 – Никола Стојанов (Барање за признавање на испити);

Дневен ред од седницата на 26.8.2010 година
 – Усвојување на записникот од 7. седница на ННС, одржана на 1.7.2010 г.;

1. Донесување на Одлука за утврдување на составот на Наставно-
научниот совет на ФПТН за учебната 2010/2011 Г.;

2. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставници на 
студиските програми н автор циклус на Факултетот за природни и 
технички науки;

3. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на двајца наставници во насловно звање - доцент/вонреден 
професор за наставно - научното подрачје архитектура, урбанизам 
и планирање по објавен конкурс од 17.8.2010 година, во дневниот 
весник Дневник; 

4. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на двајца наставници во насловно звање – доцент/вонреден 
професор за наставно - научното подрачје градежништво и 
водостопанство по објавен конкурс од 17.8.2010 година, во дневниот 
весник Дневник; 

5. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на двајца наставници во насловно звање – доцент/вонреден 
професор за наставно - научното подрачје Компјутерска техника и 
информатика по објавен Конкурс од 17.8.2010 година, во дневниот 
весник Дневник; 

6. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентската комисија за 
оценка на докторската дисертација на кандидатот м-р Горан Тасев под 
наслов „Металогенија на полиметалниот рудоносен систем Буковик 
- Кадиица“;

7. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Горан 
Поп-Андонов под наслов „Симулационо моделирање и анализа при 
подземниот руднички транспорт“;

8. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Драги 
Пелтечки под наслов: „Методологија за избор на најповолен начин 
на транспорт на минералните суровини од аспект на заштита на 
животната средина“;

9. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Митко Лиговски;

10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Анета Донкова - Петрушова; 

11. Барања од вработени;
12. Барања од студенти од прв циклус;
13. Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за утврдување на членовите на ННС за учебната 2010/2011 

на ФПТН.
2. Предлог - одлука за ангажирање на наставници на студиските 

програми за втор циклус на ФПТН за учебната 2010/2011.
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавениот Конкурс 

во дневниот весник „Дневник“ на ден 17.8.2010 год.
4. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца 

наставници (во насловно звање доцент/вонреден професор) за 
наставно-научното подрачје градежништво и водостопанство.

5. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца 
наставници (во насловно звање доцент/вонреден професор) за 
наставно-научното подрачје компјутерска техника и информатика.

6. Одлука за формирање на Комисија за оцена на докторската 
дисертација под наслов „Металогенија на полиметалниот рудоносен 
систем Буковик – Кадиица“ од кандидатот м-р Горан Тасев.

7. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за 
оцена на магистерскиот труд под наслов „Симулационо моделирање 
и анализа при подземниот руднички транспорт“ од кандидатот Горан 
Поп-Андонов.

8. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за 
оцена на магистерскиот труд под наслов „Методологија за избор на 
најповолен начин на транспорт на минералните суровини од аспект за 
заштита на животната средина“ од кандидатот Драги Пелтечки.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната 
минерализација на Казан Дол“ од кандидатот Митко Лиговски. За 
ментор се определува проф. д-р Тодор Серафимовски – редовен 
професор на ФПТН.

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „Дефинирање на просторниот распоред на типогените 
алтерации и нивната поврзаност со рудната минерализација во 
наоѓалиштето Иловица“ од кандидатката Анета Донкова - Петрушова.

11. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 
д-р Тодор Серафимовски.

12. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас.  
м-р Горан Тасев.

13. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас.  
м-р Горан Тасев.

14. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите:
 – Атанас Нанчев (Барање за префрлување од ПМФ при Државен 

универзитет во Тетово на ФПТН - Математика),
 – Златко Петковски (Барање за префрлување од ПМФ при Државен 

универзитет во Тетово на ФПТН - Математика),
 – Ирина Митреска  (Барање за префрлување од ПМФ при Државен 

универзитет во Тетово на ФПТН - Математика);
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 – Љубомир Џорлев (Барање за префрлување од Педагошкиот факултет 
при УГД – Штип на ФПТН – Архитектура и дизајн);

 – Никола Миташев (Барање за префрлување од Шумарски факултет 
при УКИМ –Скопје на ФПТН – Архитектура и дизајн);

 – Славче Трајков (Барање за префрлување од Економски факултет 
при УГД-Штип на ФПТН – Индустриска логистика);

 – Ристовски Дени (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн – 
Кавадарци на Компјутерски дизајн - Штип);

 – Марјан Стојанов (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн – 
Штип на Логистика - Штип);

 – Јане Велкоски (Барање за префрлување од стара на нова програма на 
Студиската програма за геологија на ФПТН);

 – Иван Јованов (Барање за признавање на испити).

Дневен ред од седницата на 23.9.2010 година
 – Усвојување на записникот од 8. седница на ННС, одржана на 26.8.2010 г.;

1. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација 
на Факултетот за природни и технички науки;

2. Донесување на Одлука за ангажирање на проф. д-р Ристо Рибаровски 
– редовен професор во пензија, за изведување на настава на 
Факултетот за природни и технички науки.

3. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на проф. д-р Ицко 
Ѓоргоски – професор на Природно-математичкиот факултет – 
Скопје, за изведување на настава на Факултетот за природни и 
технички науки.

4. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на проф. д-р Никита 
Шекутковски – редовен професор на Природно-математичкиот 
факултет – Скопје, за изведување на настава на Факултетот за 
природни и технички науки;

5. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Андреј 
Лепавцов – доцент на Американ колеџ – Скопје, за изведување на 
настава на Факултетот за природни и технички науки;

6. Донесување на Одлука за ангажирање по одредени предмети на ас.м-р 
Ана Митаноска;

7. Донесување на Одлука за измена на одлуката бр.0210-148/190 од 
19.12.2008 година;

8. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Александар Лазаров;

9. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски 
труд од Софче Трајкова;

10. Барања од вработени;
11. Барања од студенти од прв циклус;
12. Разно.
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Донесени одлуки:
1. Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на Факултетот 

за природни и технички науки.
2. Одлука за ангажирање на проф. д-р Ристо Рибаровски – редовен 

професор во пензија на прв циклус на ФПТН за учебната 2010/2011 
г..

3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Ицко Ѓоргоски – редовен 
професор на ПМФ при УКИМ на прв циклус на ФПТН за учебната 
2010/2011 г..

4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Никита Шекутковски – редовен 
професор на ПМФ при УКИМ на прв циклус на ФПТН за учебната 
2010/2011 г.

5. Одлука за ангажирање на доц. д-р Андреј Лепавцов – доцент на 
Американ колеџ – Скопје на прв циклус на ФПТН за учебната 
2010/2011 г.

6. одлука за ангажирање на ас.м-р Ана Митаноска по одредени предмети 
на прв циклус на ФПТН во учебната 2010/2011 година.

7. Одлука измена на Одлуката бр.0210-148/190 од 19.12.2008 година
8. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 

под наслов „Современи трендови и практики за финално одлагање 
на опасен отпад усогласени со тековните европски стандарди“ од 
кандидатот Александар Лазаров. За ментор се определува проф. д-р 
Борис Крстев – редовен професор на ФПТН.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
под наслов „GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната 
минерализација на Казан Дол“ од кандидатот Митко Лиговски. За 
ментор се определува проф. д-р Тодор Серафимовски – редовен 
професор на ФПТН.

10. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите:
 – Бобан Стојановски (Барање за запишување на Катедрата за подземна 

експлоатација),
 – Димитар Стефановски (Барање за запишување на Катедрата за 

подземна експлоатација),
 – Васко Мирчовски (Барање за паралелно студирање);
 – Александра Богатинов (Барање за префрлување од Факултет за 

информатика при УГД – Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);
 – Александар Неделковски (Барање за префрлување од Факултет за 

информатика при УГД –Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);
 – Борис Киров (Барање за префрлување од Факултет за информатика 

при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);
 – Кире Андонов (Барање за префрлување од Факултет за информатика 

при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);
 – Менка Димитровска (Барање за префрлување од Факултет за 

информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);
 – Павле Ѓорѓиевски (Барање за префрлување од Факултет за 

информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);
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 – Петар Мицевски (Барање за префрлување од Факултет за 
информатика при УГД-Штип на ФПТН – Логистика);

 – Спасе Михајлов (Барање за префрлување од Факултет за информатика 
при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);

 – Тошо Петровски (Барање за префрлување од Факултет за 
информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);

 – Драган Сајов (Барање за префрлување од Факултет за информатика 
при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);

 – Арсов Благој (Барање за префрлување од Машински факултет при 
УГД-Штип на ФПТН – Географија);

 – Ѓоргиев Методие (Барање за префрлување од Машински факултет 
при УГД-Штип на ФПТН – Географија);

 – Дејан Веселинов (Барање за префрлување од Педагошки факултет 
при УГД-Штип на ФПТН – Логистика);

 – Дејан Наунов (Барање за префрлување од Педагошки факултет при 
УГД-Штип на ФПТН – Логистика);

 – Диме Чулев (Барање за префрлување од Градежен факултет при 
УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво);

 – Раде Крстевски (Барање за префрлување од Градежен факултет при 
УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво);

 – Александра Мицова (Барање за префрлување од ВЗШ при УКЛО-
Битола на ФПТН – Биологија);

 – Богданче Петрушевски (Барање за префрлување од Градежен 
факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво);

 – Мартин Јовановски (Барање за префрлување од Градежен факултет 
при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво);

 – Ристо Ристов (Барање за префрлување од Градежен факултет при 
УКИМ-Скопје на ФПТН – Архитектура и дизајн);

 – Тимо Поповски (Барање за префрлување од Градежен факултет при 
УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво);

 – Масев Александра (Барање за префрлување од Економски факултет 
при УКИМ-Скопје на ФПТН – Логистика);

 – Никола Андонов (Барање за префрлување од Електротехнички 
факултет при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн);

 – Лазар Димов (Барање за префрлување од Земјоделски факултет при 
УГД-Штип на ФПТН – Логистика - Кавадарци);

 – Билјана Петрушевска (Барање за префрлување од Машински 
факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Животна средина);

 – Горанчо Јанев (Барање за префрлување од Педагошки факултет при 
УГД-Штип на ФПТН – Логистика);

 – Маја Стојановска-Цветаноска (Барање за префрлување од ПМФ-
математика при УКИМ-Скопје на ФПТН – математика);

 – Даниела Тодорова (Барање за префрлување од Правен факултет при 
УГД-Штип на ФПТН – Логистика);

 – Димче Јакимов (барање за префрлување од Технички факултет – 
Битола на ФПТН – Архитектура и дизајн);
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 – Ана Анастасова (Барање за префрлување од Студиската програма 
за индустриска логистика на Студиската програма за индустриски 
менаџмент на ФПТН);

 – Андријана Трпковски (Барање за префрлување од Студиската 
програма за геологија на Студиската програма за географија на 
ФПТН);

 – Бобан Трендафилов (Барање за префрлување од Студиската програма 
за геологија на Студиската програма за логистика на ФПТН);

 – Владимир Хилјадников (Барање за префрлување од Студиската 
програма за геологија на Студиската програма за логистика на 
ФПТН);

 – Ѓорги Ѓоргиев (Барање за префрлување од Студиската програма за 
биологија  на Студиската програма за географија на ФПТН);

 – Александра Ѓозева (Барање за префрлување од Студиската програма 
за биологија  на Студиската програма за географија на ФПТН);

 – Дејан Тачевски (Барање за префрлување од редовен во вонреден на 
Студиската програма за индустриска логистика на ФПТН);

 – Милица Тачевска (Барање за префрлување од редовен во вонреден на 
Студиската програма за индустриска логистика на ФПТН);

 – Суза Цветковска (Барање за признавање на испити);
 – Балабанова Марика (Барање за продолжување на студиите на 

Студиската програма за биологија);
 – Билјана Галева (Барање за продолжување на студиите на Студиската 

програма за математика);
 – Деспина Крстова (Барање за продолжување на студиите на 

Студиската програма за математика);
 – Павле Куков (Барање за запишување на Катедрата за минерална 

технологија);
 – Даница Трајкоска – Стојкова (Барање за префрлување од стара на 

нова програма на Студиската програма за геологија на ФПТН);
 – Игор Илиевски (Барање за префрлување од стара на нова програма 

на студиската програма за геологија на ФПТН);
 – Мирјана Деспотовиќ (Барање за повторно запишување на Студиската 

програма за геологија на ФПТН).

4. Постигнати резултати на студентите
Постигнатите резултати на студентите по одделни предмети се 

на високо ниво. Над 80% од студентите целосно ги имат положено 
предвидените испити. 



Годишен извештај

259

ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Третман на отпадни 
води

7 7 7 3 4

Биологија на клетка 7 7 7 2 2 2 1
Менаџмент со 
финансиски ризик

29 23 23 8 7 5 3

2Д Графика и дизајн 12 10 10 4 2 4

Методи на рудничка 
експлоатација

8 8 8 1 1 4 2

Теорија на процеси 1 42 41 41 13 17 5 5 1
Симулација на 
донесување на одлуки

33 31 31 10 8 3 7 3

Програмирање 38 38 25 10 7 4 2 2
Моделирање во 
рударството

19 18 18 9 4 2 3

Теорија на 
информации

27 23 23 9 7 6 1

Структури и бази на 
податоци

13 11 6 4 2

Теорија на системи-
менаџмент

29 29 29 10 8 6 4 1

Теорија на системи-
логистика

13 13 13 7 - 4 2

Механика на флуиди 12 12 7 3 2 2
Експлозивни средства 3 3 3 3
Системи на 
континуирана 
технологија

4 4 2 2

Методи на дупчење 6 6 0
Минирање во урбани 
средини

1 1 1 1

Методи на минирање 2 2 0
Градежништво во 
рударството

13 13 13 2 5 4 2

Проекти и 
проектирање

2 2 2 1 1

Историја на 
архитектура

29 29 29 8 7 3 4 7

Инженерство на 
животна средина

9 9 9 4 4 1

Инженерска 
геофизика

3 3 3 2 1
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Методи на дупчење 7 7 7 - 1 4 - 2
Геофизички 
истражувања

1 1 1 10

Геомеханика 3 3 3 2 1
Минерално 
инженерство

14 14 14 6 2 2 2 2

Микроекономија 30 28 28 2 8 11 4 3
Индустриска пракса 13 12 12 1 4 2 1 4
Елементарна 
математика

5 5 5 5

Загадување на 
воздухот

7 7 7 3 3 10

Менаџмент на 
животна средина

7 7 7 2 1 4

Инструментални 
методи

1 1 1 1

Истражување на 
почви

5 5 5 3 2

Генеза на рудни 
наоѓалишта

2 2 2 1 1

Минерална 
технологија на 
ултрафини честички

1 1 1 1

Екоконтролни 
технологии 1

2 2 2 2

Инженерство на 
рудничка средина

21 21 20 3 5 3 3 5

Менаџмент во 
рударството

20 20 18 1 5 4 5 3

Техничка заштита 20 20 20 5 6 6 2 1
Вентилациско 
инженерство

9 9 7 3 2 1 1

Рудничка аерологија 1 1 1 1
Нумерички методи 26 26 14 8 3 2 1
Мултимедија 13 13 13 4 3 2 4
Германски јазик 1 14 14 14 3 3 2 4 2
Италијански јазик 1 31 19 18 3 4 3 3 4
Италијански јазик 2 1 1 1 1
Физика на земјата 21 21 18 7 3 3 3 2
Градежни материјали 63 63 59 9 20 9 9 12
Материјали во 
рударството

10 10 7 3 3 1
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Инженерство на 
рудничка средина

21 21 19 3 5 3 3 5

Градежни материјали 
1

11 11 11 11 6 4 1

Рударски извозни 
построенија

8 8 8 1 3 1 2 1

Технологија 
на подземна 
екплоатација

8 8 8 1 3 3 1 -

Геотехнолошки 
методи 1

3 3 3 1 2

Заштита на животна 
средина

3 3 3 1 2

Геотехнички објекти 
1

4 4 4 1 3

Гасификација на 
јаглени

4 4 4 3 1

Технологија 
на површинска 
експлоатација

9 9 9 1 1 7

Проектирање на 
површински копови

9 9 8 2 6

Проектирање на 
подземни копови

6 6 5 2 3

Механика на карпи 2 2 2 1 1
Експлоатација на 
камен

1 1 1 1

Истражно дупчење 6 6 6 5 1
Менаџмент во 
геологијата

4 4 4 4

Истражување на мин.
суровини

1 1 1 1

Вовед во 
градежништвото

11 11 7 2 3 2

Математика 1 183 158 137 65 24 12 8 8
Математика 2 6 3 3 3
Множества и логика 4 4 4 3 1
Минерално 
инженерство

геологија

7 7 6 3 2 1

Глобални еколошки 
процеси

9 9 9 2 1 5 1

Индустриска 
сопственост

60 60 60 5 31 23 1
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Системи на квалитет 14 14 14 1 6 7
Географија 20 20 20 12 5 3
Структурна геологија 10 9 9 2 7
Геолошко картирање 1 1 1 1
Принципи во 
геологијата

10 10 10 2 6 2

Петротектоника 1 1 1 1
Принципи во 
геологијата

5 1 1 1

Руски јазик 1 77 74 63 28 13 8 7 10
Минерална 
технологија 1

13 13 6 1 3 2

Интернет 139 139 133 66 20 25 11 8
Информатика 195 195 184 49 54 33 18 30
Економија на мали 
бизниси

31 31 21 3 2 10 4 2

Комерцијална 
логистика

15 15 12 4 2 3 2 1

кристалохемија 1 1 1 1
Индустриска 
минералогија

2 2 2 1 1

Комуникациски 
вештини

1 1 1 1

Минералогија 4 2 2 1 1
Минералогија и 
петрографија

10 6 6 5 1

Проценка на 
влијанијата врз 
животната средина

7 7 7 1 3 3

Минералогија и 
петрографија-
географија

20 19 19 9 4 4 2

Петрологија 2 2 2 2
Геохемија 2 2 2 1 1
Седиментологија 4 4 4 4
Физика 1 209 209 159 98 27 22 7 5
Англиски јазик 1 63 61 59 10 9 11 9 19
Инженерска 
геофизика

6

Интернет 4 2 2 1 1
Геомеханика 3
Бази и структури на 
податоци

4
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Програмски јазик 4
Информациони 
истражувања

68 68 55 45 4 5 2

АПРИЛСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Механика на флуиди 1 1 1 1
Структури и бази на 
податоци

3 3 1 1

Инструментални 
методи, Рудни 
наоѓалишта, Генеза 
на рудни наоѓалишта, 
Минерални ресурси

10 10 10 6 3 1

Системи на 
континуирана 
технологија, 
Специјални минирања, 
Методи на дупчење, 
Методи на рудничка 
експлоатација, 
Методи на минирање

20 20 4 2 1 1

Руски јазик 1 и 2 6 6 4 3 1
Математика 1 34 34 34 32 1 1
Проектирање 
во минерално 
инженерство, 
Нумерички методи

7 7 5 5

Математика 2 2 2 2 2
Италијански јазик 1 4 4 1 1
Современи методи 
во подземната 
експлоатација на 
металните минерални 
суровини 

1 1 1 1

Подземна 
експлоатација на 
јаглен

1 1 1 1

Методи на подземна 
експлоатација на 
жични наоѓалишта

1 1 1 1

Подземна 
експлоатација на 
камени блокови

1 1 1 1

Руднички транспорт 1 1 1 1
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Технологија на 
информации

1 1 1 1

Теорија на системи 1 1 1 1
Теорија на процеси 2 2 1 1
Хемија, Развој на нови 
производи, Економско 
технолошки 
развој, Минерално 
инженерство

9 9 9 3 2 3 1

Физика1, Физика 2 6 6 6 2 2 2
Геологија на 
Македонија, 
Палеонтологија и 
стратиграфија

8 8 8 2 4 1 1

Информатика, 
Интернет, 
Операциони 
истражувања, Основи 
на програмирање

18 18 13 12 1

Компјутерска 
симулација на 
геопроцеси

1 1 1 1

Геотектоника 2 2 2 1 1
Индустриска 
сопственост

2 2 2 2

Географија 1 1 1 1
Системи на квалитет 2 2 2 2
Информатика, 
Интернет, операциони 
истражувања, Основи 
на програмирање

18 18 13 12 1

Системи на 
континуирана 
технологија

6 6 1 1

Специјални минирања 5 5 1 1
Методи на дупчење 4 4 0
Методи на рудничка 
експлоатација 

4 4 2 2

Методи на минирање 1 1 0
Геотектоника 2 2 2 1 1
Географија 1 1 1 1
Индустриска 
сопственост

3        3 3 3

Геотектоника  2 2 2 1 1
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Географија 1 1 1 1
Индустриска 
сопственост

2 2 2 2

Систем на квалитет 2 2 2 2
Компјутерска 
симулација

1 1 1 1

Програмирање 8 8 5 5
Интернет 3 3 2 1 1
Информатика 4 4 3 3
Операциони 
истражувања

1 1 1 1

ЈУНСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Инженерска геологија 
и хидрогеологија, 
хидрогеологија и др.

11 11 11 3 5 2 1

Рудно машинско 
инженерство

6 6 6 1 3 2

Клима и енергија 9 9 5 1 2 2
Генеза на рудни 
наоѓалишта

6 6 6 4 2

Минерални ресурси 5 5 5 2 1 2
Инструментални 
методи

7 7 7 5 1 1

Рудни наоѓалишта 3 3 3 1 2
Истражување на 
почви

2 2 2 2

Алтерации и минер.
прогн.

1 1 1 1

Информациони 
системи

11 11 11 1 1 2 6 1

Подземна 
експлоатација на 
јаглен

5 5 5 3 2

Руднички транспорт 13 13 13 4 5 2 2
Методи на подземна 
експлоатација на 
жични наоѓалишта

5 5 5 3 1 1

Петрологија 8 8 8 1 6 1
Геохемија 7 7 7 1 5 1
Метаморфни карпи 7 7 7 7
Површински процеси 1 1 1 1
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Седиментологија 1 1         1 1
Геоекологија 19 19 19 19
Геолошко картирање 7 7 7 3 4
Дизајн на логистички 
системи

13 13 13 4 3 4 2

Економско 
технолошки развој

74 74 73 19 18 27 2 7

Нацртна геометрија 8 8 8 5 3
Индустриски 
менаџмент

10 10 10 2 7 1

Менаџмент со 
финансиски ризик

1 1 1 1

Минерална 
технологија 1
Геологија на 
Македонија

3 3 3     2    1

Геологија на квартер 5 5 5 3 1 1
Физика 2 13 13 13 5 2 6
Принципи во 
геологијата

1 1 1 1

Систем на квалитет 6 2 2 2
Структурна геологија 1 0 0
Геотектоника 4 2 2 2
Методи на далечинска 
детекција

2 2 2 1 1

Сеизмотектоника 1 1 1 1
Подземна 
експлоатација на 
камени блокови

1 1 1 1

Екоконтролни 
технологии

1 1 1 1

Проекти и 
проектирање

4 4 1 1

Менаџмент во 
геологијата

4 4 3 1 1 1

Менаџмент со 
финансиски ризик

5 5 5 1 3 1

Истражно дупчење 2 2 2 1 1
Економска геологија 2 2 2 2
Хидрогеохемија 1 1 1 1
Менаџмент во минер.
ресур.

1 1 1 1
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Истражување во мин.
ресур.

1 1 1 1

Геохемија на флуиди 6 6 4 3 1
Геосредина 7 7 5 4 1
Геохемиска 
проспекција

2         2 2 2

Енергетски ресурси 2 2 1 1
Методи на геолошки 
истражувања

1 1        1 1

Минерална 
технологија

11 9 6 5 1

Програмски јазик 1 1 1 1
Интернет 1 1 1 1
Теорија на системи 2 26 26 26 7 5 5 5 4
Екоконтролни 
технологии 2

2 2 2 1 1

Заштита при работа 7 7 7 2 5
Менаџмент на 
животна средина

2 2 2 2

Инженерство на 
еколошки процеси

5 5 5   1 2 2

Рударско-економска 
анализа

5 5 1 1

Методи на дупчење 4 4 1 1
Маркетинг 6 6 6 3 2 1
Системи на кон.тех. 1 1 1 1
Методи на руд.експл. 1 1 1 1
Економија на средни 
бизниси

14 14 14 2 3 8 1

Комерцијална 
логистика

2 2 2 1 1

Методи на испитување 
во мин.тех.

7 7 7 2 1 4

Производни процеси 
во рударството

11 11 11 1 3     2  4 1

Хемија 1 и 2 33 33 33 11 16 6 1
Објектно 
ориентационо 
програмирање

35 7 4 2 2

Еколошка економија 25 25 24 2 3 4 2 13
Механика на карпи 15 15 15 7 5 3
Методи на минирање 7 7 4 1 2 1
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Експлоатација на 
камен

3 3 3 3

Анимација и 
презентација

29 29 29 5 7 9 4
     
4

Графика и дизајн 22 21 21 6 2 1 2 9
Индустриска 
сопственост

2 2 2 2

Сеизмотектоника 2 2 2 1 1
Геотектоника 4 4 4 2 2
Принципи во 
геологијата

18 18 18 2 12 4

Екоконтролни 
технологии 2

1 1 1 1

Рударско-економска 
анализа

5 5 5 4 1

Еколошка економија 4 4 3 2 1
Комуникациски 
вештини

35 35 35 14 6 8 7

Градежни мат. 2 2 2 1 1
Алгебра 1 4 4 4 3 1
Инженерство на 
еколошки процеси

3 3 2 1 1

Палеонтологија и 
стратиграфија

8 8 8 2 6

Палеогеографија 19 19 19 11 1 6 1
Подземна експл. на 
кам.блокови

6 2 2 2

Современи методи во 
подз.експл.на метални 
и минерални суровини.

4 2 2 1 1

Методи на подземна 
експ.на жични 
наоѓалишта

1 1 1 1

Подземна експ.на 
јаглен

1 1 1 1

Производни процеси 
во текст.инду.

1 1 1 1

Италијански јазик 1 3 2 2 1 1
Италијански јазик 2 23 18 17 2 4 5 6
Теорија на 
информации

5 4 4 3 1

Теорија на процеси 2 2 1 1
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Производен 
менаџмент

38 35 31 16 6 7 3

Англиски јазик 1 8 7 7 6 1
Дизајн 5 5 2 2
Истор.на арх.и 
уметност 1

2 2 2 2

Истор.на арх.и 
уметност 2

16 15 8 3 4 1

Англиски јазик 2 62 60 60 12 19 1 5 23
Објектно-ориентирано 
прогр.

43 10 7 3 3 1

Информ. управ.
системи

5 1 1 1

Моделирање во рудн. 
експл.

4 0 0

Одбрани поглавја од 
проектирање 

4 0 0

Анимација и 
презентација

2 1 1 1

Основи на проект. 1 1 1 1
2Д  и 3Д графика 12 12 11 5 5 1
Симулација на донес.
одлуки

4 4 3 3

Моделирање на кожа 3 3 2 2
Произ.процеси во 
текст.индустрија

12 12 12 4 3 3 2

Произв.процеси во 
кожарска инд.

3 2 2 1
     
1

Јакост на материјали 2 2 2 1 1
Градежништво во 
рударството

1 1 1 1

Техничка механика 5 5 5 3 1 1
Петротектоника 3 3 3 2 1
Системи на квалитет 69 69 69 14 30 24 1
Математика 2 184 133 100 63 19 8 10
Геофизички 
истражувања

11 11 11 3 1 7

Клима и енергија 4 4 4 4
Руски јазик 83 76 60 19 17 9 9 6
Математика 1 13 4 4 3 1
Германски јазик 1 и 2 17 17 17 9 3 1 4
Хистологија со 
ембриологија

7 7 7 2 2 3
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Менаџмент на опасен 
отпад

5 5 5 3 2

Ласер процеси 2 2 2 1 1
Технолошки развој 2 2 2 1 1
Рудно-машинско 
инженерство

6 6 6 1 3 2

Карти и 
геоморфологија

4 4 4 2 2

Индустр.пракса 11 11 11 4 4 2 1
Математика 2 66 36 23 20 3
Математика 1 11 9 9 9
Геолошки хазард 11 11 8 4 2 1 1
Култура на израз.и 
комуникација

15 15 15 2 3 2 8

Микроекономија 26 26 26 5 3 7 7 4
Законски регулативи 
и планирање

6 6 6 2 1 2 1

Минералогија 2 2 2 1 1
Индустриска 
минералогија

4 4 4 1 2 1

Минералогија на 
глини

2 2 2 2

Минералогија и 
петрографија

1 1 1 1

Кристалохемија 1 1 1 1
Општа екологија 7 7 7 1 3 2 1
Инструментални 
методи (геологија)

6 6 6 6

Инструментални 
методи (жив.сред.)

8 6 6 4 2

Менаџмент на мали и 
сред.бизниси

4 4 4 3 1

Принципи во 
геологијата

4 4 4 2 2

Деловна информатика 
(логистика)

16 16 9 7 1 1

Деловна информатика 
(менаџмент)

23 23 23 10 6 2 4 1

Теорија на одлуки 33 31 31 14 8 6 2 1
Методи на дупчење 7 7 2 1 1
Подземни рударски 
операции

6 6 6 3 1 1 1

Методи на минирање 9 4 4 3 1
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Информ. системи 1 1 1 1
Основи на 
проектирање

15 15 15 1 10 2 2

Графика и дизајн 2 2 2 1 1
Основи на рударство 7 7 7 1 1 1 2 2
Јакост на 
материјалите

10 6 6 5 1

Техничка механика 6 3 2 1 1
Нумерички методи 2 2 2 1 1
Градежни материјали 
2

9 8 8 2 2 2 2

Нумерички методи 
(комп.дизанј)

4 4 4 4

Основи на дизајн 34 27 23 6 3 7 2 5
Основи на дизајн 7 7 4 2 1 1
Менаџмент на мали и 
сред. бизниси

24 24 24 10 4 3 2 5

Графика 7 7 7 4 1 1 1
Графика 34 29 27 14 8 4 1
Моделирање на инд.м-
ли

13 6 3 1 2

Физика 2 142 142 142 56 47 27 4 7
Економија на мали 
бизниси

6 6 6 6

Геотермална енергија 2 2 2 2
Геофизички 
истражувања

3 2 2 1 1

Геолошки хазард 1 1 1 1
Карти и 
геоморфологија

1         1 1 1

Генеза на рудни 
наоѓалишта

7 7 6 3 3

Рудни наоѓалишта 13 13 5 4 1
Минерални ресурси 5 5 4 3 1
Инструментални 
методи

5 4 4 4

Наоѓалишта на ретки 
и рас.мини

1 1 1 1

Истор.на арх и 
уметност 2

34 18 13 4 5 1 3

Дизајн (Комп.дизајн) 32 32 28 10 10 3 3 2
Линеарно 
програмирање

20 20 17 8 6 3
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Модели на 
оптимизација

23 23 19 9 5 4 1

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Економски-
технолошки развој

6 6 6 1 3 2

Хемија 1 и 2 3 3 3 3
Развој на нови 
производи

1 1 1 1

Материјали во 
рударството

1 1 1 1

Градежни материјали 1 1 1 1
Германски јазик 2 1 1 1 1
Англиски јазик 1 и 2 13 12 9 1 3 3 2
Геологија на квартер 1 1 1 1
Математика 1 8 6 1 1
Математика 2 52 46 12 11 1
Компјутерска 
симулација на 
геопроцеси

2 2 2 1 1

Геотектоника 2 2 1 1
Палеонтологија и 
стратиграфија 

1 1 1 1

Методи на далечинска 
детекција

2 2 2 2

Геолошко картирање 1 1 -
Механика на флуиди 6 6 3 3
Системи на квалитет 3 3 2 1 1
Историја на арх. и 
уметноста 2

5 3 1 10

Дизајн 6 3 -
Принципи во 
геологијата 

1 1 1 1

Руски јазик 1 и 2 16 14 7 6 1
Генеза на рудни 
наоѓалишта

2 2 2 2

Рудни наоѓалишта 1 1 1 1
Минерални ресурси 1 1 1 1
Метали во почвите 2 2 2 2
Техногени наоѓалишта 1 1 1 1
Металогенетска 
прогноза

1 1 1 1
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Интернет 5 3 3 1 1 1
Операциони 
истажувања

5 2 2 2

Модели на 
оптимизација

5 3 3 3

Информатика 2 2 2 2
Основи на 
програмирање

2 1 1 1

Линеарно 
програмирање

1 1 1 1

Нумерички методи во 
рударството

2 - -

Методи на минирање 7 4 -
Методи на дупчење 5 5 2 2
Специјални минирања 1 1 1 1
Основи на дизајн 2 2 -
Историја на арх и 
уметност 1

1 1 -

Моделирање на инд.м-
ли

3 3 -

Италијански јазик 1 
и 2

7 2 2 1 1

Графика 4 2 -
2Д 3Д 1 1 1 10
Механика на карпи 1 1 1 1
Моделирање во руд. 
експлоатација

1 1 1 10

Проектирање на 
подземни копови

2 2 2 1 1

Графика и дизајн 1 1 1 1
Одбрани поглавја од 
проект

1 1 1 1

Проектирање на 
површински копови

1 1 1 1

Анимација и 
презентација

1 1 1 1

ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Деловна информатика 5 1 1 1
Геофизички 
истражувања

3 3 3 3

Геолошки хазард 4 4 4 1 3
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Нумерички методи во 
рударството

2 2 1 1

Основи на дизајн 3 3 1 1
Графика 2 1 -
Италијански јазик 1 2 1 1 1
Италијански јазик 2 3 3 3 3
Индустриска пракса1 1 1 1 1
Индустриска пракса 2 1 1 1 1
Моделирање на инд. 
м-ли

3 1 1 1

Дизајн 8 5 3 3
Менаџмент во 
геологијата

2 2 2 1 1

Проекти и 
проектирање

1 1 1 1

Историја на арх. и 
уметност 1

3 3 1 1

Историја на арх. и 
уметност 2

7 5 3 3

Мат.мет.во геоф. и 
геофизика

1 1 1 1

Операциони 
истражувања 1

2 2 -

Операциони 
истражувања 2

5 5 1 1

Истражување на мин.
сур

1 1 1 1

ГИС 5 5 5 2 3
Минерална 
технологија 1

1 1 1 1

Комерцијална 
логистика

1 1 1 1

Микроекономија 2 1 1 1
Информатика во 
рударството

1 1 1 1

Математика 1 6 6 6 4 2
Математика 2 32 29 12 10 2
Германски јазик 1 1 -
Англиски јазик 2 4 4 4 3 1
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5. Техничка опременост
Во  состав на Факултетот се следниве лаборатории:

Лабораторија за минералогија, петрологија и геохемија
Во оваа лабораторија се вршат минералошки и петролошки 

испитувања на разни минерални суровини.
Лабораторија за минерална технологија
Оваа лабораторија е оспособена е за дробење, мелење, ситнење и 

класирање на минералните суровини. 
Хемиска лабораторија
Во оваа лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали, 

карпи, почва, вода и др. 
Микроскопска лабораторија
Оваа лабораторија се врши одредување на микроскопските 

карактеристики на петрогени и металични минерали. Одредување на 
структура, текстура и  минерален состав на карпите.

Физичка лабораторија
Оваа лабораторија е оспособена за изведување на вежби по 

предметот Физика. Одредување на физичко-механичките карактеристики 
на материјалите.

Лабораторија за геофизика
Оваа лабораторија располага со инструменти за магнетни и 

геоелектрични мерења.
Лабораторија за геомеханика
Во оваа лабораторија се врши дефинирање на геомеханичките 

карактеристики на карпестите маси.
Лабораторија за  географско информационен систем - ГИС 
Оваа лабораторија на изработка на ГИС апликации, карти и др.
Лабораторија за животна средина
Во оваа лабораторија се вршат мерења на параметри на животна 

средина, квалитет на воздух, вода, почва и др. 

6. Просторни услови
Факултетот располага со два амфитеатра, шест предавални и девет 

лаборатории. Лабараторијата по хемија ја користат и другите факултети 
во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и 
санирани.

7. Издавачка дејност
На Факултетот за природни и технички науки постои високошколска 

специјална библиотека, како и читална за студентите. Моментално 
се работи на нејзина компјутеризација со можност за пребарување на 
Интернет, електронско поврзување со други библиотеки и нејзино мрежно 
поврзување со целиот наставнички кадар на Факултетот. Библиотеката 
располага со вкупно 3.431 наслови и 62 периодични списанија  од областа 
на геологијата, рударството, градежништвото, архитектурата. За да се 
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спроведе и реализира современиот концепт на студирање и  за да се следат 
најновите достигнувања во светот се врши континуирано надополнување 
на библиотечниот фонд со најсовремена стручна литература, како на 
пример:

Acta Universitatis carolinae geologica
Slovak magazine geological
Senckenbergina lethaea
Sbornik geologickysh ved journal of geological sciences
Memories de geologie (lozana)
ZDGG
Zitteliana
Geological Quarterly
Jahrbuch GB
Vieteljahrsschrift der naturforschenden gesellschaft in Zurich
Geologija 
Geologica belgica
Ofi oliti
Natura Croatica
Archives des sciences
Geologica Croatica
Geological Survey of Denmark and Greenland
Document STU Lion
Billetins of American palentology
Service gelogiquie de Belgiquie
Geologica Acta.

Од академската 2009/2010 година тек е издавањето на учебникот 
„Методи на минирање“ од проф. д-р Ристо Дамбов.

Во академската 2008/2009 година поднесени се барања до ННС 
за издавање на неколку универзитетски учебници чија постапка за 
реализација е во тек. 

 – „Минерологија“ од проф. д-р Тена Шијакова-Иванова;
 – „Заштита на подземни води“ од проф. д-р Војо Мирчовски и проф. 

д-р Дарко Мајер;
Во академската 2009/2010 година излезе од печат четвртиот број од 

зборникот на трудови „Природни ресурси и технологии“.

8. Научноистражувачка работа
Листата на проекти кои се во тек на реализација:

Проф. д-р Тодор Серафимовски
1. 2009-2012 Metal transport and ore deposits: The geology, geochemistry 

and geodynamic setting of mineral resources in Serbia, Macedonia and 
Bulgaria, SCOPES Project No. IZ73Z0_128089
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Проф. д-р Тодор Делипетров
1. Студија за оправданоста за инвестирање во Бањско - туристички - 

спортско - рекреативен центар „Кежовица“, Штип, 2010 год.
2. Елаборат за извршени детални геолошки истражувања на 

термоминералните води од изворот Л’џи и Бањата Кежовица, Штип, 
2010 год.

3. Месечни извештаи за извршена геотехничка анализа на стабилноста 
на косините на откопните блокови на ПК „Суводол“ 2010 год.

4. Дополнителен рударски проект за санација на североисточниот дел 
на  централното рудно тело на рудникот „БУЧИМ“ – Радовиш, март 
2010

5. Главен проект за експлоатација на термоминерална вода од 
наоѓалиштето „ИСТИБАЊА“ - Виница, јуни 2010 год.

6. Проект за вршење на детални геолошки истражувања на минералната 
суровина кварцен песок на проширувањето на концесискиот простор 
„Љубош“, Цементарница Усје Ад - Скопје, август 2010 год.

7. Дополнителен рударски проект за формирање на внатрешно 
одлагалиште на јаловина во јужниот дел на површинскиот коп 
„Бучим“ (книга II), август 2010 г.

Проф. д-р Зоран Панов 
1. ТЕХНОЕКОНОМСКА СТУДИЈА ЗА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА 

ИСКОПАН И УТОВАРЕН ЈАГЛЕН (ЈАЛОВИНА) ОД РУДНИК 
„БРОД – ГНЕОТИНО“ – БИТОЛА, Штип, Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, ФПТН, 2009, 74 стр., 5 граф. прилози, (раководител 
на проектот)

2. УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА НАДВОРЕШНО 
ОДЛАГАЛИШТЕ ВО 0-ТИ БТО СИСТЕМ, РУДНИК “СУВОДОЛ“, 
РЕК „БИТОЛА“, АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК 
„БИТОЛА“, НОВАЦИ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 
2010 год.

3. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА САНАЦИЈА 
НА СВЛЕЧИШТЕТО ОД СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА  
ЦЕНТРАЛНОТО РУДНО ТЕЛО НА РУДНИКОТ „БУЧИМ“ – 
РАДОВИШ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – 
ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010 год.

4. ТЕХНОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА 
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНА ОПРЕМА ЗА ПЕ РУДНИЦИ, АД 
ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“, НОВАЦИ, 
Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен 
проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010 год.

5. МЕСЕЧНИ АНАЛИЗИ НА СТАБИЛНОСТА НА КОСИНИТЕ 
ОТКОПНИТЕ БЛОКОВИ ВО ПЕ РУДНИК „СУВОДОЛ“, АД 
ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК “БИТОЛА“, НОВАЦИ, 
Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен 
проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2009/10 год.
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6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВЕШТАИ – АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТА 
НА КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ НА КОСИНИТЕ НА 
ОТКОПНИТЕ БЛОКОВИ НА ПЕ РУДНИК „СУВОДОЛ“, АД 
ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“, НОВАЦИ, 
Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен 
проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2009/2010 год.

7. ПРОЕКТ ЗА ТРАНСПОЗИЦИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
НА ЕУ ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО, ИНСТИТУТ 
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И GTZ МАКЕДОНИЈА, Секторски комитет 
за услови во кои се користи техничката опрема, член на Секторски 
комитет и консултант во проектот, 2009/2010 год.

8. УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА НАДВОРЕШНО 
ОДЛАГАЛИШТЕ ВО 1-ВИ БТО СИСТЕМ, РУДНИК „СУВОДОЛ“, 
РЕК „БИТОЛА“, АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК 
„БИТОЛА“, НОВАЦИ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 
2010 год.

9. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ВНАТРЕШНО ОДЛАГАЛИШТЕ НА ЈАЛОВИНА ВО ЈУЖНИОТ 
ДЕЛ НА ПОВРШИНСКИОТ КОП „БУЧИМ“, Институција: 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант 
проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010 год.

10. ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА ЈАГЛЕН ВО ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ „НЕГОТИНО“, 
НЕГОТИНО, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, Институција: 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант 
проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010 год.

Проф. д-р Благој Голомеов
1. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ 

НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2009/2010 
год.

2. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ 
НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2010/2011 
год.

3. РЕВИЗИЈА КОН ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ХИДРОТРАНСПОРТ,  
РАЗВОД И ОДЛАГАЊЕ НА ФЛОТАЦИСКАТА ЈАЛОВИНА НА 
РУДНИКОТ ЗА БАКАР БУЧИМ – РАДОВИШ НАД КОТА 630 мнв 

4. ОСНОВЕН ПРОЕКТ, ДОПОЛНИТЕЛНИ СТУДИИ И ИЗВЕДБЕН 
ПРОЕКТ ЗА НАДВИШУВАЊЕ НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ БР. 3 II 
ФАЗА НА РУДНИК САСА-ДООЕЛ, М. КАМЕНИЦА ОД КОТА 960 ДО 
МАКСИМАЛНО МОЖНО НИВО, ЗА ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО 
ОД 900000 ТОНИ РУДА.

5. ЕЛАБОРАТ ЗА ОСКУЛТАЦИЈА НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ 
ТОПОЛНИЦА, БУЧИМ – РАДОВИШ.
Проф. д-р Борис Крстев
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1. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ 
НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2009/2010 
(проф. д-р Благој Голомеов, проф. д-р Борис Крстев).

2. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ 
НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2010/2011 
(проф. д-р Благој Голомеов, проф. д-р Борис Крстев).

3. РЕВИЗИЈА КОН ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ХИДРОТРАНСПОРТ, 
РАЗВОД И ОДЛАГАЊЕ НА ФЛОТАЦИСКАТА ЈАЛОВИНА НА 
РУДНИКОТ ЗА БАКАР БУЧИМ – РАДОВИШ НАД КОТА 630 мнв 
(проф. д-р Благој Голомеов, проф. д-р Борис Крстев).

4. МОНИТОРИНГ НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕТО СО СИСТЕМОТ ЗА 
ЕВАКУАЦИЈА НА ОКОЛНИТЕ ВОДИ НА РУДНИКОТ САСА 
И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПО 
ТЕЧЕНИЕТО НА КАМЕНИЧКА РЕКА, ЕЗЕРОТО КАЛИМАНЦИ 
И РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА 2010 г. (проф. д-р Блажо Боев, проф. д-р 
Саша Митрев, проф. д-р Борис Крстев).

Доц. д-р Дејан Мираковски
1. План за вентилација-верификација на ветрени патишта на јама 

„Саса“, М. Каменица, за периодот 2009/2010 год. - Штип, 2009 год.
2. Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина на деталните 

геолошки истражувања на минералната суровина калцитски мермер 
на проширувањето на концесискиот простор „Говрлево“ - Штип, 
2010 год.

3. Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина на деталните 
геолошки истражувања на минералната суровина кварцен песок на 
проширувањето на концесискиот простор „Љубош“ - Штип, 2010 год.

4. Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални 
геолошки истражувања на минералната суровина на кварцен песок 
на концесискиот простор „Голозинци“ - Штип, 2010 год.

5. Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални 
геолошки истражувања на минералната суровина на кварцен песок 
на концесискиот простор „Варвара“ - Штип, 2010 год.

6. Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални 
геолошки истражувања на минералната суровина на кварцен песок 
на концесискиот простор „Шупли Камен“ - Штип, 2010 год.

7. Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални 
геолошки истражувања на минералната суровина на игнимбрит на 
концесискиот простор „Расје“ - Штип, 2010 год.

8. План за вентилација и верификација на ветрени патишта на јама 
„Саса” за 2010 / 2011 - Штип, 2010 год.

9. Утврдување на концентрација на амбиентална прашина во 
индустрискиот круг на РЕК Битола, 2010.

10. Контрола на квалитативни параметри на рудничката атмосвера и 
индустрискиот круг на РОЦ „САСА”, 2009-2010 год.
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11. Извештај за извршено 24 часовно континуирано мерење на бучава 
во околината на локацијата на термоелектраната-топлана ТЕ-ТО АД 
Скопје, јуни 2010 год.

12. Извештај за извршено 24-часовно континуирано мерење на бучава 
во околината на локацијата на термоелектраната-топлана ТЕ-ТО АД 
Скопје, јули 2010 год.

13. Дејан Мираковски, технички советник на: “WESTERN BALKANS 
ENVIRONMENTAL PROGRAMME“, под организација на UNDP 
спонзориран од Кралството Холандија.

14. Дејан Мираковски, технички советник за изработка «Technical design 
of remediation activities for “Artana” mine tailings-Kosovo» - Client: 
UNDP, 2010.

15. Дејан Мираковски, технички советник за изработка на “Technical 
design of remediation activities for ”Zarkov potok” tailings pond- 
Kosovo” - Client: UNDP, 2010.

16. Дејан Мираковски, технички советник за изработка на “Technical 
design remediation activities for Lojane mine - health and safety plan” – 
Client: UNDP, 2009.

Проф. д-р Зоран Десподов
1. Зоран Десподов, рецензент (надворешен експерт) на предлог 

научноистражувачки проект на тема „Изучување на можностите 
за валоризација на преостанатите резерви од јаглен со цел за 
обезбедување на стабилност на енергетскиот сектор на Р. Србија”, 
финансиран од Министерството за наука и технолошки развој при 
Владата на Р. Србија, 2010 год.

Проф. д-р Војо Мирчовски
1. Загадување и заштита на подземните води во алувијалните седименти на 

реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките карактеристики 
(2006-2009).  Раководител на проектот (Министерство за образование 
и наука). 

2. Одредување на санитарно заштитни зони околу Штипското 
извориште на подземна вода од алувионот на реката Брегалница, 
според искуството на Загребското извориште на подземна вода од 
алувионот на реката Сава (2006-2008).  Раководител  на проектот  
(Билатерален проект со Хрватска, Министерство за образование и 
наука).

3. Сеизмо-хидрогеолошката осетливост на животната средина и на 
општеството на Балканскиот регион (2006 - 2009). Учесник во 
проектот претставник за Македонија (УНЕСКО).

4. Мирчовски, В., Думурџанов, Н., Баара, Н., и др. 2009: Проект 
за вршење на детални геолошки истражувања за изнаоѓање на 
геотермална енергија на локалитетот по течението на Река Пена-
Тетово.
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8. Објавени трудови
Во текот на оваа година наставничкиот кадар на Факултетот за при-

родни и технички науки има публицирано и презентирано околу 90 научни 
трудови, како во земјава така и надвор од неа.
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и изведбе депоније пепела, II саветовање са меѓународним учешчем, 
Бања Врујци, октобар, 2009 год., 47-54.

65. Донева, Н., Хаџи-Николова, М., Примена на техниките на 
ускопно пробивање во подземните рудници како алтернатива на 
конвенционалните методи за изработка на окна и ускопи, Зборник на 
трудови, ПОДЕКС `09, декември 2009, 13-20.

66. Хаџи-Николова, М., Донева Н., Менаџмент на јаловишта, Зборник 
на трудови, ПОДЕКС `09, декември 2009, 137-146.
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67. Хаџи-Николова, М., Мијалковски С., Насоки за намалување на 
ризикот во рударството, Рударство и геологија, ISSN 1409-8288, 
март 2010, 14 стр.

68. Hadzi-Nikolov, S., Hadzi-Nikolova, M., Doneva, N., Photovoltaic (PV) 
Systems for Generating Electric Energy for the Solar Energy, 3 rd Inter-
national Sympozium Energy Mining ER 2010, Banja Junakovic, Apatin, 
September, 2010

69. Hadzi-Nikolova, M., Doneva, N., Hadzi-Nikolov, S., Life Cycle Asses-
ment of the Energy Generation System and its Application in Climate 
Change Assesment, 3 rd International Sympozium Energy Mining ER 
2010, Banja Junakovic, Apatin, September, 2010

70. Хаџи-Николова, М., Донева Н ., Eнергетската ефикасност во 
функција на унапредување на квалитетот на  животната средина, 
Природни ресурси и технологии, No.4 (во печат)

71. Мираковски, Д., Хаџи-Николова, М., Управување на цврст 
комунален отпад, Природни ресурси и технологии, No.4 (во печат)

72. Хаџи-Николова, М., Донева Н ., Мираковски, Д. Правна регулатива 
за процена и контрола на бучавата во работна средина, Зборник на 
трудови, ПОДЕКС `10, (во печат)

73. Мираковски, Д., Панов З.,  Хаџи-Николова, М., Аџиски В. 
Сепаратно проветрување –оперативни принципи и потреба, Зборник 
на трудови, ПОДЕКС `10, (во печат)

74. Z. Kostoski, R. Dambov, I. Kotman, R.Karanakova Stefanovs-
ka, ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  НА КАМЕНИ БЛОКОВИ 
– ИСКУСТВА И РЕЗУЛТАТИ, IIрo Стручно советување со 
мегународно учество, ПРОБИШТИП. Р. МАКЕДОНИЈА, 2009

75. R.Dambov, R.Karanakova Stefanovska ,I. Dambov, DEMOLI-
TION OF OLD  BUILDINGS AND OTHER  OBJECTS WITH  EX-
PLOSIVES (РАЗРУШЕНИЕ СТАРЫХ ОБЪЕКТОВ ПОМОЩЬЮ 
ВЗРЫВЧАТОК),  X Conference for open pit  mining and  underwater 
exploitation, Varna, Bugarija, 2009

76. B.Georgievski R. Dambov, Homogenized Dump Coal, X Conference  
for open pit  mining and  underwater exploitation, Varna, 2009, Bugarija

77. M.Jovanovski, J. Papic, R. Dambov, I.PeshevskI, Stability Aspects of 
Excavations in Landslide Zone for a  Coal  mine “Suvodol”R.Macedonia, 
X Conference  for open pit  mining and  underwater exploitation, Varna, 
Bugarija, 2009

78. R.Dambov, R.Karanakova Stefanovska , I. Dambov, Controlled  
Blasting with Demolition Agent, 3rd Balkan Mining Congress, Balkan-
mine 2009 IZMIR, Turkye

79. R. Dambov, O.Spasovski, Z. Gocev, Technical and Biological Reclama-
tion of the Topolnica Tailing   Dump, 3rd Balkan Mining Congress, Bal-
kanmine 2009, IZMIR, Tukye

80. G. Stefanov, R. Dambov, K. Dedeljanova, Оптимизација  и контрола  
на  технолоските процеси  во рудниците, III Стручно советување со 
меѓународно учество, ПРОБИШТИП. Р. МАКЕДОНИЈА
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81. O.Spasovski, R. Dambov,  Heavy Metals in the Water of The River Kal-
nistanska and  the Vicinity, 3rd Balkan Mining Congress,        Balkanmine 
2009, IZMIR, Tukye

82. R. Dambov, B. Gorgievski, PLANNING ОF STABILITY SLOPES IN 
THE OPEN PIT  MINE SUVODOL IN FUNCTION FOR  MINIMIZE 
OF  THE  DEFORMITIES, IV INTERNATIONAL GEOMECHANICS 
CONFERENCE, 3-6 JUNI, VARNA, BUGARIJA

83. Р. Дамбов, Неексплозивни системи и средства  за  кршење на  карпи 
и бетони, Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta, 2010

84. Blagoj Gorgievski, Risto Dambov, СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ  ПЈС  У 
РУДНИКУ „СУВОДОЛ“ ОД  ПОВРШИНСКИХ  И ПОДЗЕМНИХ  
ВОДА, ОМЦ 2010, Меѓународна конференција  за  површинска  
експлоатација, Врњачка  Бања, Србија

85. Д-р Иван Крсмановиќ, Ристо Дамбов, Услови примене контурних 
минирања на површинским коповима, ОМЦ 2010, Меѓународна 
конференција  за  површинска  експлоатација, Врњачка Бања, Србија

86. Р. Дамбов, Методи на  минирање, универзитетски учебник (во 
припрема  за  печат)

87. Risto Dambov , Goran Stojkoski Dimitar  Hristov, EQUIPMENT 
FOR TURNING DOWN OF DIMENSION STONE, MGU , Sofi ja, 19 
-20.10.2010, R. Bugarija

88. Р. Дамбов, ФАБРИКА  ЗА ЕКСПЛОЗИВИ , Детонит,  состојби,  
производство и развој, СПИСАНИЕ  „МАКЕДОНСКО РУДАРСТВО 
И ГЕОЛОГИЈА”

89. Р. Дамбов, NONEX - експлозиви - карактеристики и начин на  
примена, IV - стручно советување  за  подземната  експлоатација, 
Пробиштип, 11.2010.

10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Заради развојот и унапредувањето на наставно-образовната дејност 

на Факултетот од година во година бројот на вработените постепено се 
зголемува. 

Во текот на оваа година за потребите на новоформираните студиски 
програми се примени неколку асистенти и професори од областа на 
архитектурата и градежништвото и тоа: доц. д-р Катерина Деспод, ас.м-р 
Ана Митаноска, помл.ас.м-р Александра Ристеска, асс. м-р Горан Мијоски. 
Извршени се избори од звање помлад асистент во звање асистент и тоа 
на:  м-р Марјан Делипетрев, м-р Радмила Каранакова-Стефановска и м-р 
Стојанче Мијалковски.

Исто така, извршен е и избор на еден насловен доцент за наставно 
научното подрачје архитектура, урбанизам и планирање и тоа на д-р Васка 
Сандева.
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11. Други активности

Патувања во странство:

Проф. д-р Тодор Серафимовски
1. 6 - 7. 5. 2010 год. Љубљана, Р. Словенија (член на Комисијата за од-

брана на докторската дисертација на колешката Настја Роган-Шмуц 
при Наравнословно-техничкиот факултет на Универзитетот во 
Љубљана). 

2. 23-24. 9. 2010 год. Солун, Р. Грција, учество на XIX Конгрес на 
CBGA.

3. 18  - 22. 10. 2010 год. Цирих, Швајцарија, мултилатерален проект со 
Швајцарија, Србија и  Бугарија.

Д-р Горан Тасев
1. 23-24. 9. 2010 год. Солун, Р. Грција, учество на XIX Конгрес на 

CBGA.
2. 18  - 22. 10. 2010 год. Цирих, Швајцарија, мултилатерален проект со 

Швајцарија, Србија и  Бугарија.

Проф. д-р Зоран Панов
1. Место на патување: Турција, Измир
Датум: 10/2009
Инситутција: “BalkanMine”
Цел на патувањето: присуство на интернационален симпозиум 

“BalkanMine” во Измир и присуство на работен состанок и избор на нов 
член на здржението “BalkanMine”.

2. Место на патување: Романија
Датум: 4/2010
Инситутција: Универзит Aurel Vlaicu во Арад, Универзитетот 1 

Decembrie 1918 во Алба Јулија. 
Цел на патувањето: потпишување на договори за соработка со 

универзитети во Романија, како и со германската групација TÜV 
Rheinland” со претставништво за Романија.

Проф. д-р Борис Крстев
1. Отворен Универзитет во Киев, УКРАИНА, 15-20 фебруари, 2010 

година
2. Политетнички Универзитет Тирана, АЛБАНИЈА, ВИЦЕС-проект, 

јуни, 2010 година
3. Универзитет во Будимпешта, УНГАРИЈА, ВИЦЕС-проект, јули, 

2010 година

Проф. д-р Војо Мирчовски
1. Training course on Mine Waste Water Treatment 1, 2, held in Sofi a, Bul-

garia from december 14 -18 , 2009 and February 15 – 19, 2010, Orga-



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

290

nized by The Association for Overseas Technical Sholarship (AOTS), 
Japan. Трениг – курс, Третман на отпадни руднички води

2. Рударско – геолошки факултет во Белград. Катедра за Хидрогеологија. 
Соработка со Проф. Веселин Драгишиќ. Мај 2009.

Доцент д-р Дељо Каракашев
1. МГУ „Св. Иван Рилски“ – Катедра за хидрогеологија и инженерска 

геологија во време од 12.07 2009 до 14.08.2009, кај проф.д-р И. 
Штерев и проф. д-р В. Голубов.

2. БАН Софија – Институт за геофизика во време од 19.07.2010 до 
30.07.2010 кај проф.д-р Николај Николаев. 

Проф. д-р Ристо Дамбов
1. Годишна  средба  - патронат  на  МГУ „Св. Ивн Рилски“, Софија, 

Бугарија, одржан на  ден 19 – 20.10.2009год.
2. IX International Conference of Surface Mining OMC 2010 Vrnjacka ban-

ja, Srbija, одржан  од 20 - 22.10.2010.
3. IV  Регионален конгрес  на  студентите  од  геотехнолошките  

факултети, Врњачка  бања, 20 – 23. 5. 2010, Србија.

Учество на обуки и семинари
1. Стојанче Мијалковски, Марија Хаџи-Николова: Присуство на 

обука на тема „Хемикалии и рудници“ во рамките на Регионалната 
програма „Зајакнување на капацитетите на земјите од Западен 
Балкан за решавање на еколошките проблеми преку ремедијација 
на приоритетните еколошки жаришта“ и  втората компонента на 
UNDP Hot Spots проектот, размена на информации,  7.12 - 11.12.2009, 
Тирана, Р. Албанија.

2. Доц. д-р Дејан Мираковски  предавач на техничката работилница 
на тема „Environmental risk reduction at abandoned mining sites”  
организирано од UNEF и UNDP, октомври, 2010, Тирана, Р. Албанија.

Организација на советувања, конференции и конгреси
Катедрата за подземна експлоатација традиционално е коорганизатор 

на меѓународното стручно советување за подземна експлоатација на 
минералните суровини, во организација на Сојузот на рударските и 
геолошките инженери на Македонија (СРГИМ).

Ова стручно советување на тема: технологија на подземна 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година. На ова советување земаат учество голем број на стручни лица 
од: рударската индустрија, универзитетите, научноистражувачките и 
проектантските организации, производителите на опрема и др.

На досегашните три советувања (2007, 2008 и 2009 год.) учествуваа 
повеќе автори од 8 држави, кои презентираа 62 стручни трудови. 

На четвртото советување (ПОДЕКС ’10) пријавени се 22 труда, на 
автори од 5 држави.
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Во составот на Организациониот одбор на ова советување влегуваат:
Потпретседател: проф. д-р Зоран Десподов;
Членови: доц. д-р Дејан Мираковски, ас. м-р Стојанче Мијалковски.
Од ова советување се издава ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ: 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ од сите презентирани трудови. 

Издавач на овој ЗБОРНИК е Сојузот на рударските и геолошките 
инженери на Македонија (СРГИМ).

Главен и одговорен уредник е: проф. д-р Зоран Десподов.
Техничка подготовка: ас. м-р Стојанче Мијалковски, ас. м-р 

Николинка Донева, ас. м-р Марија Хаџи-Николова.
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XVII.3. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

1. ВОВЕД
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на 

државниот Универзитет  „Гоце Делчев” - Штип во академската 2009/2010 
година наставата за првиот циклус на академски студии ја реализира во 
наставниот центар во Штип, во Кампусот II за природни, технички и 
биотехники науки, и во дисперзираните наставни центари во Струмица, 
Кавадарци и по прв пат во наставниот центар во Св. Николе.

Во август 2009 година комплетно опремен нов објект во Свети Николе, 
Амзибегово, беше пуштен во употреба за студентите на Земјоделскиот 
факултет. Студентите можеа да ја следат настава во најсовремени 
информатичко-технолошко опремени простории од академската 
2009/2010 г. Завршено е вмрежувањето во комуникацискиот систем на 
Универзитетот, што значи дека во објектот во Свети Николе функционира 
ИП телефонија и е овозможена постојана интернет-конекција, како и во 
сите преостанати наставни центри. Зградата опфаќа вкупна површина од 
околу 300 м2 на два ката, со по две предавални на секој кат, со капацитет 
за следење на настава за 150 студенти.

Со цел подобрување и унапредување на наставно-научната работа 
на вработените и студентите при Земјоделскиот факултет, достапен е 
сетот TEEAL (Essential electronic agriculture library), електронска 
библиотека, производ на библиотеката Ман од Универзитетот 
Корнел. TEEAL е електронска библиотека за научни списанија од 
областа  на  земјоделството, која содржи 137 списанија објавени во периодот 
од 1993 до 2008 година. Нивната содржина го покрива земјоделството во 
најширока смисла, од земјоделска економија и подобрување на културите 
до науките за производство на храна и менаџмент на природните 
ресурси. Студентите при Земјоделскиот факултет имаат пристап до 
оваа електронска библиотека која е во функција на интернет страницата 
на Земјоделскиот факултет http://teeal.ugd.edu.mk. Оваа дата база на 
податоци нуди прекрасна можност за електронско пребарување на научни 
податоци што им овозможува на студентите да ги поткрепат и споредат 
своите истражувања со светските достигнувања од проблематиката која 
ќе ја работат за своите семинарски, дипломски, магистерски и докторски  
тези. 

Земјоделскиот факултет, согласно со потребите, поседува и соодветна 
техничка опременост, која за разлика од првата година видно е збогатена и 
по број и по квалитет на опремата. За предавањата е обезбедена современа 
нагледна опрема, LCD проектори и компјутери. Лабораториите се исто 
така опремени со современа опрема и апаратура за потребните наставни 
активности и реализирање на практичните лабораториски вежби. Во 
процесот на студирањето на располагање е најразлична лабораториска 
опрема: микроскопи, бинокуларни, изолациони комори, дигестори, 
фитотрони, електронски ваги, комори за ‘ртење на семе, електрофорези, 
спектрофотометар, соодветен софтвер, хемикалии, стакларија, 
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инструменти, подлоги и др. Преку одличната компјутерска опременост 
се овозможува постојан и широк пристап кон потребните информации за 
студентите и за вработените на Факултетот.

За поуспешно спроведување на наставниот процес и подобар квалитет 
при студирањето, Факултетот располага и со опитни и производни 
површини на кои може да се организира теренска настава преку која 
кандидатите директно на терен можат да се запознаат со одредени процеси 
и техники кои се предмет на студиските програми. 

Студентите можат да го користат и богатиот книжен фонд од 
современа научна и стручна, домашна и странска литература од 
Универзитетската библиотека.

2. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДИСПЕРЗИРАНА НАСТАВАТА ЗА 
ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Во академската 2009/2010 година беа запишани вкупно 326 студенти, 
и тоа за 78 студенти повеќе од претходната академска 2008/2009 кога 
беа запишани 248 студенти. Бројот на запишани студенти говори 
дека за извонредно краток временски период, за само две академски 
години, Земјоделскиот факултет при УГД, ја доби целосната доверба 
кај матурантите, за да го заокружат своето образование кај нас. За 
извештајната година распоредот на бројноста на запишаните студенти низ 
дисперзираните наставни центи е следен:

Штип    78 студенти
Струмица    72 студенти
Кавадарци    132 студенти
Св. Николе     44 студенти
______________________________________
Вкупно студенти 2009/2010 326 студенти

Слика 1. Вкупен број на запишани студенти (редовни и вонредни) во 2009/2010 година на 
Земјоделскиот факултет по наставните центри во Штип, Струмица, Кавадарци и Свети 

Николе
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Бројот на запишани студенти е и показател сам по себе за работата на 
Факултетот, кој за три години од своето постоење ја реализира наставата 
во четири различни дисперзирани наставни центри во Штип, Струмица и 
Кавадарци со вкупно 663 студенти. 

Наставата беше организирана согласно со наставната програма која 
се одвиваше нормално во сите четири наставни центри, без поголеми 
тешкотии и проблеми со кои бевме соочени во првите две академски 
години, заради просторни услови и капацитети. 

Првите три години (шест семестари) од студиите се изучуваат исти 
предмети (заедничка настава) за сите насоки и во сите дисперзирани места.

Траење на додипломските студии изнесува три плус една (3+1) години 
или шест плус два (6+2) семестари.

Во четвртата година предметите се насочени според потребите на 
соодветните насоки и истите се едносеместрални, а наставната програма е 
по модурален систем.

Во студиската програма со три години студентот мора да освои 180 
кредити и се здобива со диплома агроном инженер. Во студиската програма 
со четири години студентот мора да освои вкупно 240 кредити. Успешната 
одбрана на дипломската работа на студентот му носи 30 кредити.

Со завршени четири годишни студии или осум семестари, студентот 
се стекнува со диплома дипломиран агроном инженер.

Изготвена е студиска програма – Преработка на земјоделски 
производи, како едногодишен модул 3+1, а наставата ќе се организирана 
во ново отворениот објект во Свети Николе. 

3. ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА 
СТУДИИ

Во академската 2008/2009 година Земјоделскиот факултет ја доби 
акредитацијата за подготвените студиски програми за втор циклус т.е. 
магистерски студии. 

Изведувањето на наставата за вториот циклус на студии по катедрите 
на Земјоделскиот факултет започна во академската 2009/2010 година. 

Програмите за вториот циклус исто така беа подготвени според 
принципите на Болоњската декларација и Европскиот кредит-трансфер 
систем. Студиската програма за вториот циклус е акредитирана по 
соодветни катедри и модули и тоа: 

1. Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Модул 1. Фитопатологија
Модул 2. Ентомологија
Модул 3. Хербологија
Модул 4. Фитосанитарна администрација

2. Катедра за биотехнологија генетика и селекција
Модул 1. – Генетика и селекција на растенијата
Модул 2. – Семепроизводство
Модул 3. – Биотехнологија на растенијата.
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3. Катедра за преработка и контрола на земјоделските производи 
Модул 1. Преработка и контрола на анимални производи

4. Катедра за растително производство
Модул 1. Житни и мешункасти култури
Модул 2. Градинарски култури 
Модул 3. Индустриски, лековити и ароматично-зачински култури
Модул 4. Органско растително производство

Конкурсот за втор циклус на студии, покрај тоа што беше објавен во 
дневен печат на 7 јули 2009 година, од денот на објавувањето е достапен 
на почетната веб-страница на Универзитетот и на Факултетот. Конкурсот 
е распишан за по 20 места од катедра или вкупно за 60 кандидати 
потенцијални магистранти. 

На Конкурсот се јавија вкупно 29 кандидати за сите катедри. Од 
нив, на Катедрата за биотехнологија, генетика и селекција со модул 1 – 
Генетика и селекција на растенијата, модул 2 – Семепроизводство и модул 
3 – Биотехнологија на растенијата се запишаа вкупно 6 студенти. На 
Катедрата за преработка и контрола на земјоделски производи со модул 1 
– преработка и контрола на анимални производи и модул 2 - преработка и 
квалитет на анимални производи се запишаа 13 студенти. На Катедрата за 
Растително производство со модул 1 – Жита и мешункасти култури, модул 
2 – Градинарски култури, модул 3 – Индустриски, лековити и ароматично-
зачински култури, модул 4 – Органско растително производство се 
запишаа 9 студенти и на Катедрата за заштита на растенијата и животната 
околина со модул 1 – Фитопатологија, модул 2 – Ентомологија, модул 3 
– Хербологија и модул 4 – Фитосанитарна администрација се запишаа 10 
студенти.   

Квалитетот на понудената студиска програма за вториот циклус се 
покажа на дело, за што зборува фактот дека се пријавени 29 кандидати 
за магистерски студии. Сите постдипломци активно се вклучија во 
реализацијата на студиските програми по соодветните модули на катедрите 
на Земјоделскиот факултет.   

3.1. Акредитација за трет циклус на студии
Во академската 2008/2009 подготвени се елаборати за акредитација 

на студиски програми за трет циклус на студии на катедрите
Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Катедра за биотехнологија генетика и селекција
Катедра за преработка и контрола на земјоделските производи 
Катедра за растително производство
Елаборатите за трет циклус на студии се концептирани според 

Законот за високото образование и според  принципите на Болоњската 
декларација и Европскиот кредит-трансфер систем. Траењето на студиите 
(наведено во елаборатите за акредитација на трет циклус на студии) 
е три години или 180 ЕКТС. Катедрите кои ги подготвија елаборатите 
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за акредитација на докторските студии уредно ги доставија до Одборот 
за акредитација на високото образование на Република Македонија. Во 
академската 2009/2010, по поминати 12 месеци од поднесените апликации 
за докторски студии, сѐ уште нема официјален одговор од Одборот за 
акредитација на Високото образование за верификација за студиските 
програми за трет цилус на студии на Земјоделскиот факултет.

4. СТРУКТУРА (број на вработени – наставници, соработници, 
административен кадар) 

На Земјоделскиот факултет се вработени: 
Наставно - соработнички кадар

 – Редовни професори    3
 – Вонредни професори    6
 – Доценти        7
 – Асистенти     8
 – Помлади асистенти    6

Административен кадар 
 – Технички секретар    1
 – Лаборант      2
 – Економ      1
 – Чувари      3
 – Хигиеничари      2

5. КАТЕДРИ
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 

работните места на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, организационата 
структура на Земјоделскиот факултет е поставена со 10 катедри. 

Така, за разлика од претходните извештајни години, тековната 
поставеност на Факултетот е со 10 катедри - основни организациони 
единици во функционирањето на Факултетот кој пак од друга страна е 
интегрален дел од организационата структура на Универзитетот. 

Од оваа академска година организациони единици – катедри на 
Земјоделскиот факултет се:

– Катедра за хемија
 – Лабораторија за хемија
– Катедра за педологија
– Катедра за микробиологија
– Катедра за растително производство
– Катедра за заштита на растенијата и животната средина
– Канцеларија за рурален развој
– Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина:
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Оддел за заштита на растенијата 
– Одделение за бактериологија и вирологија
– Одделение за микологија
– Одделение за ентомологија и нематологија
– Одделение за хербологија
– Одделение за фитофармација
Оддел за контрола на семе и саден материјал
Оддел за животна средина 
Одделение за истражување на животната средина
Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата
Одделение за микробиологија на животна средина

–  Катедра за биотехнологија, генетика и селекција
– Ген банка
– Лабораторија за биотехнологија
– Лабораторија за ботаника
– Катедра за преработка и контрола на земјоделските производи
– Катедра за енологија
– Катедра за лозарство и овоштарство
– Катедра за економика

Во склоп на катедрите активно работат горенаведените лаборатории 
кои се огромна поткрепа за наставниот процес. 

Преку резултатите од научноистражувачката и апликативната 
лабораториска работа студентите и наставничкиот и соработничкиот кадар 
се во можност да ги проверат, потврдат и докажат своите истражувачки 
тези.

6. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-
НАУЧНИТЕ СОВЕТИ
Во академската 2009/2010 година на Земјоделски факултет се 

одржани вкупно 13 седници на Наставно-научениот совет. Активностите 
на Наставно - научниот совет на Земјоделскиот факултет (ННС) се 
приложени како точки од дневниот ред на сите одржани седници во 
следните потточки од оваа поглавје на извештајот.

6.1. Дневен ред на 22та седница на ННС одржана на ден 30.10.2009 
год.:

Усвојување на записникот од дваесет и првата седница на Наставно-
научниот совет на Земјоделски факултет. 

1. Донесување Одлука за прием на студенти на II циклус студии на 
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип; 

2. Донесување Предлог -одлука за прифаќање на Елаборат за 
организирање на трет циклус студии на Земјоделски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

298

3. Донесување Одлука за усвојување на годишен извештај на 
Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

4. Донесување Одлука за усвојување на завршен извештај по проект 
Воспоставување земјоделски истражувачко - информативен центар 
при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип;

5. Донесување Одлука за измена на називот на диплома за четири 
годишни додипломски студии на Земјоделски факултет; 

6. Донесување Одлука за ангажирање на применети волонтери (по 
конкурс од 17.9.2009) во наставен центар Струмица; 

7. Донесување Одлука за покриеност на наставата во сите наставни 
центри за предметите Хемија и Биохемија на I,  II и III циклус 
универзитетски студии. 

8. Донесување Одлука по Барање дел.бр.1807-163/1
9. Донесување Одлука по Барање дел.бр.1807-167/1
10. Донесување Одлука по Барање дел.бр.1807-171/1
11. Донесување Одлука по Барање дел.бр.1803-172/1
12. Разно.

6.2. Дневен ред на 23та седница на ННС одржана на ден 10.11.2009 г.:
Донесување Одлука за прием на студенти на II циклус студии на 

Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип по Конкурс 
од 6.10.2009 г.;
6.3. Дневен ред на 24та седница на ННС одржана на ден 27.11.2009 г.:
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за 

наставно - научната област генетика;
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставно-

научната област лозарство на Земјоделски факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип; (дополнување)

3. Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звање доцент/
вонреден професор за наставно-научната област овоштарство на 
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип; 
(дополнување)

4. Донесување Одлука за ангажираност на наставници во втор циклус 
студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип; (дополнување)

5. Донесување  Одлука за набавка на книги за потребите на Земјоделски 
факултет.

6. Донесување одлука за потврдување на раководител на катедрата за 
преработка на земјоделски производи.

7. Донесување Одлука по Барање бр.1505-17/24
8. Донесување Одлука по Барање бр.1505-17/29
9. Донесување Одлука по Барање 1807-193/1
10. Разно.
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6.4. Дневен ред на 25та седница на ННС одржана на ден 21.12.2009 г.:
 – Усвојување на записници од 22, 23  и 24 седница на Наставно - научен 

совет
1. Донесување Предлог-одлука за распишување Конкурс за избор на 

соработници за наставно научните области: растителна екологија 
и фитоценологија; ботаника;педологија; хемија; економика на 
земјоделство и основи на агроекономија; 

2. Донесување Одлука за набавка на книги за потребите на Земјоделски 
факултет;

3. Донесување Одлука за надградување на електронска библиотека 
TEEAL за 2008, 2009 и 2010 година и Агора за 2010 год.;

4. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за организација и 
работење на Катедрата за заштита на растенијата на Земјоделски 
факултет;*

5. Донесување Одлука за давање согласност по проект Создавање на 
Центар за достигнување на стандардите на Унијата во областа на 
земјоделството;

6. Донесување Одлука за учество на јавен конкурс за изработка на 
студија за одржлив развој на органското земјоделско производство 
во Источен плански регион;

7. Донесување Одлука за давање согласност за назначување на главен 
истражувач и соработник-истражувач по проектот „Сушењето на 
арпата како фактор за зголемување на приносот и квалитетот на 
белиот ориз“;

8. Донесување Одлука за ангажирање на асистент по предметот 
Физиологија на растенијата;

9. Донесување Одлука по Барање бр.0402-3/15;
10. Разно.

6.5. Дневен ред на 26та седница на ННС одржана на ден 23.12.2008 
год.:
Усвојување на записник од 25-та седница

1. Донесување Предлог-одлука за отворање на дисперзирана студиска 
програма  - Лозарство на Земјоделски факултет при Универзитет 
„Гоце Дечев“ во Штип,

2. Донесување Одлука по Барање бр.1505-19/1;
3. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-56/1
4. Донесување Одлука за прифаќање на Предлог- проект по барање 

бр.1801-33/1
5. Донесување Одлука за прифаќање на Предлог- проект по барање 

бр.1801-34/1
6. Донесување Одлука за прифаќање на Предлог -проект по барање 

бр.1801-35/1
7. Донесување Одлука за прифаќање на Предлог- проект по барање 

бр.1801-36/1
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8. Донесување Одлука за прифаќање на Предлог -проект по барање 
1801-38/1

9. Донесување Одлука за службено отсуство по Барање бр. 0402-3/1
10. Донесување Одлуки за признавање испити на студенти на II циклус 

студии;
11. Донесување Одлука за ангажираност на наставници и соработници 

во летниот семестар за студиската 2010 година на Земјоделски 
факултет;

12. Донесување Одлука за ангажирање на проф.  д-р  Рубин Гулабоски во 
летен семестар на Факултет за медицински науки.

13. Донесување Одлука за прифаќање на пријава по Предлог- 
проект „Фаунистички состав на цикадите (HOMOPTERA: 
AUCHENORRHYNCHA) кај виновата лоза во Република Македонија“

14. Донесување Одлука за прифаќање на пријава по Предлог- проект 
„Патогени габи на пченицата и јачменот во Република Македонија и 
можности за заштита“

15. Донесување Одлука за прифаќање на пријава по Предлог- проект 
„Exploration of Balkan biodiversity of Capsicum spp. to extract biotic 
stress resistant germplasm“

16. Разнo.

6.6. Дневен ред на 27та седница одржана на ден 22.2.2010 год.
 – Усвојување на записник од 26. седница на Наставно - научен совет

1. Донесување Одлука за бројот на студенти кои ќе се запишат на 
прв циклус студии во учебната 2010/2011 година на Земјоделски 
факултет;

2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати по Конкурс за избор 
на наставници и соработници од 4.2.2010 г.;

3. Донесување Одлука за ангажирање на наставници од други 
универзитет во втор циклус студии на катедрата за преработка и 
контрола на земјоделски производи;

4. Донесување Одлука по Барање дел.бр.0402-3/3;
5. Донесување Одлука по Барање дел.бр.0402-3/2
6. Донесување Одлуки по Барања од студенти;
7. Разгледување на пријава за изработка на магистерски труд од 

кандидатот Наталија Маркова;
8. Разгледување на пријава за изработка на магистерски труд од 

кандидатот Билјана Ковачевиќ;
9. Донесување Одлука за формирање дисперзирани студии во Штип-

студиска програма Рурален развој;
10. Разно.
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6.7. Дневен ред на 28та седница одржана на ден 31.3.2010 год.
1. Донесување Одлука за отворање на студии - Лозарство со 4 (четири) 

години во Кавадарци;
2. Донесување Одлука за усвојување на Студиската програма за 

лозарство со 4 години во Кавадарци;
3. Донесување Одлука за покриеност на наставата по предметот 

Генетика на прв циклус на студии;
4. Донесување Одлука за отворање прв циклус студии - Рурален развој 

(3+1), со 4 години во Штип, ЕКТС 60;
5. Донесување Одлука за отворање на втор циклус студии  со студиска 

програма Енологија со 2 години, ЕКТС 120;
6. Донесување Одлука за отворање на втор циклус студии  Лозарство со 

2 години, 120 ЕКТС;
7. Донесување Одлука за отворање на прв циклус студии - Енологија 

(3+1), ЕКТС 60;
8. Донесување  Одлука за покриеност на наставата по предметот 

Генетика на втор циклус на студии;
9. Донесување Одлука за промена на називот од Катедрата за заштита на 

растенија во Катедра за заштита на растенијата и животната средина;
10. Донесување Одлука Катедрата за заштита на растенијата и животната 

средина да биде носител на втор циклус по рурален развој;
11. Донесување на Предлог- одлука за усвојување на Студиска програма 

од втор циклус на студии по рурален развој со следните студиски 
програми: рурален развој, рурален туризам, советодавна и стручна 
поддршка на руралниот развој;

12. Донесување Предлог-одлука за покривање на дел од наставата на 
студиските програми хемија и биологија на факултетот за Природно 
и технички науки со наставен кадар од Земјоделски факултет;

13. Донесување на Предлог-одлука за избор на координатор на 
Студиската програма по биологија на ФПТН;

14. Донесување на Одлука за покриеност на наставата по предметот 
Основи на молекуларната биологија и молекуларна биологија од 
втор циклус студии;

15. Донесување на Одлука за покриеност на наставата по предметот 
Биостатистика и информатика во втор циклус;

16. Донесување на Предлог-одлука по Барање дел. бр. 0402-3/5 (Барање 
за оправдано неплатено отсуство);

17. Донесување  Одлука по Барање дел. бр. 0402-3/6 (отсуство за 
студиски престој во Институтот за земјоделство и туризам во Пореч, 
Р. Хрватска);

18. Донесување Одлука по Барање дел. Бр. 1807-47/1;
19. Донесување Одлука по Барање дел. бр. 0402-3/7 (Барање за учество 

на конференција);
20. Донесување на Одлука по Барање дел. бр.0402-3/8 (Барање за учество 

на курс од проф. д-р Верица Илиева); 
21. Разгледување на барања од студенти од прв циклус;
22. Разно.
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6.8. Дневен ред на 29та седница одржана на ден 19.5.2010 год.
 – Усвојување на записник од 27-та и 28-та седница на Наставно- научен 

совет
Донесување на Одлука за именување на претставник од Сенатот во 

Фитосанитарната лабораторија на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип;
1. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување  

на Конкурс за избор на еден соработник за наставно - научната област 
ентомологија;

2. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување 
на Конкурс за избор на еден соработник за наставно- научната област 
фитопатологија;

3. Донесување на Одлука за поднесување на апликации за проекти;
4. Донесување Предлог- одлука за ангажираност на наставници и 

соработници за втор циклус на студии во III  семестар;
5. Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на наставници и 

соработници кои се во редовен работен однос на Земјоделскиот 
факултет  за учебната 2010/2011 година;

6. Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на наставници и 
соработници на Земјоделскиот факултет од други факултети при 
УГД за учебната 2010/2011 година на прв циклус на студии;

7. Донесување на Одлука за усогласување на бројот на часови на 
асистенти од летен и зимен семестар, од 10-16 часа неделно;

8. Донесување на Одлука за усогласување на студиската програма по 
Одлука од Сенат од 33 седница;

9. Донесување на Одлука за усвојување на темите за завршен испит;
10. Донесување на Одлука за формирање на комисии за полагање на 

испити по трет пат;
11. Донесување на Одлука по Барање бр. 0402-3/9 од 22.04.2010 г., за 

оправдано отсуство поради учество на меѓународна конференција во 
Швајцарија;

12. Донесување на Одлука за прифаќање на пријава за изработка на 
магистерски труд;

13. Донесување на Одлука за прифаќање на Барањето со бр. 0402-3/10 
од 17.5.2010 г. за оправдано отсуство, поради учество на работилница 
во Темпус проектот „Дизајнирање и имплементација на НРК“ во  
Белгија;

14. Донесување на Одлука за покренување на постапка за избор на 
наставници во насловно звање на одредени наставно – научни области;

15. Донесување на Одлука по Барање со бр. 1807-82/1 за формирање на 
рецензентски комисии за издавање на скрипти за интерна употреба;

16. Донесување на Одлука по Барање со бр. 1807-82/2 за издавање на 
скрипти за интерна употреба за сите задолжителни предмети кои се 
слушаат на сите насоки во рамките на Земјоделскиот факултет.

17. Донесување на Одлука за формирање Комисиjа за оцена и одбрана на 
магистерски труд на Билјана Ковачевиќ.

18. Барања од студенти;
19. Разно.
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6.9. Дневен ред на 30та седница одржана на ден 2.6.2010 год.
1. Донесување на Одлука за корекција на насловот на магистерската  

тема „Биохемиски и фенотипски анализи на 10 сорти и 3 линии ориз 
(Oryza sativa L.)“ 

2. Донесување на Одлука за корекција на насловот на магистерската 
тема „Некроза на стеблената срж на доматот во Струмичкиот 
регион“. 

3. Донесување на Одлука  за формирање на Рецензентска комисија 
за оцена на магистерски труд со наслов „Варијабилност на некои 
фенотипски и биохемиски својства кај некои домашни генотипови 
ориз ( Oryza sativa L.)“.

4. Донесување на Одлука за формирање на комисии за упис на студенти 
на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.

5. Донесување на Одлука за избор на асистент во наставно – научната 
област растителна екологија и фитоценологија на Земјоделскиот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип;

6. Донесување на Одлука за избор на еден помлад асистент за наставно 
– научната област ботаника на Земјоделскиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

7. Донесување на Одлука за избор на помлад асистент за наставно 
– научната област хемија на Земјоделскиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

8. Донесување на Одлука за избор на еден соработник – помлад асистент 
од наставно – научната област педологија на Земјоделскиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип;

9. Донесување на Одлука за избор на соработник – помлад асистент 
по Економика на земјоделството и основи на агроекономија на 
Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип; 

10. Донесување на предлог- одлука за определување на бројот на 
студентите што ќе се запишуваат во академската 2010/2011 г. на втор 
циклус на студии на Земјоделскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“-Штип.

11. Донесување на Одлика за прифаќање на рецензијата за издавање 
на учебник и учебно помагало по предметот Механизација во 
земјоделското производство

12. Барања од студенти;
13. Разно.

6.10. Дневен ред на 31та седница одржана на ден 25.6.2010 год.
 – Усвојување на записник од 29-тата и 30-тата седница на Наставно- 

научен совет 
1. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување 

на Конкурс за избор во звање асистент во наставно – научната област 
фитопатологија;

2. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување 
на Конкурс за избор во звање асистент во наставно -  научната област 
хемија;
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3. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот на Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд Проучување на 
причинителот на некрозата на стеблената срж на доматот - Pseu-
domonas mediterranea Cattara et al., 2002, во Македонија,

4. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот на Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд „Варијабилност на 
некои фенотипски и биохемиски својства кај некои домашни 
генотипови ориз (Oryza sativa L)“

5. Донесување Одлука за усвојување на завршен извештај по проект: 
„Агроеколошка оценка на нови бугарски и македонски сорти памук“;

6. Барања од студенти;
7. Разно.

6.11. Дневен ред на 32та седница одржана на ден 2.7.2009 год:
1. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат по Конкурс за избор 

на еден наставник во сите звања од 22.6.2010 г. во наставно-научната 
област машинство, земјоделско машинство и механизација.

2. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат по Конкурс за 
избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор 
од 22.6.2010 г.  во наставно – научната област сточарство.

3. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат по Конкурс за 
избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор 
од 22.6.2010 г.  во наставно – научната област лозарство- сензорна и 
аналитичка евалуација на вино.

4. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат по Конкурс 
за избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден 
професор од 22.6.2010 г.  во наставно – научната област растително 
производство, индустриски и фуражни култури.

5. Донесување на Одлука за утврдување на кандидат по Конкурс за 
избор на еден асистент од 22.6.2010 г.  во наставно – научната област 
ентомологија.

6. Донесување на одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно – научната област 
машинство, земјоделско машинство и механизација по објавен 
конкурс од 22.6.2010, во дневниот весник Дневник;

7. Донесување на одлука за формирање на Рецензентска комисија 
за избор на еден наставник во насловно звање – доцент/ вонреден 
професор за наставно – научната област сточарство по објавен 
Конкурс од 22.6.2010, во дневниот весник Дневник;

8. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
за избор на еден наставник во насловно звање доцент/ вонреден 
професор за наставно – научната област растително производство, 
индустриски и фуражни култури по објавен конкурс од 22.6.2010, 
во дневниот весник Дневник;

9. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
избор на еден соработник (во звање асистент) за наставно – научната 
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област ентомологија по објавен конкурс од 22.6.2010, во дневниот 
весник Дневник;

10. Донесување на Одлука за усогласување на студиските програми по 
предметите Математика, Хемија и Биохемија.

11. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 
учебник „Физиологија на растенијата“ во авторство на проф. д-р 
Лилјана Колева Гудева;

12. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден 
асистент во наставно – научната област – енологија на Земјоделскиот 
факултет,

13. Разно.

6.12. Дневен ред на 33та седница одржана на ден 21.8.2009 год.
 – Усвојување на записник од 31. и 32. седница на Наставно - научен 

совет
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидати по Конкурс од 

30.6.2010 г.
2. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 

избор на соработник/асистент за наставно - научната област хемија;
3. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија 

за избор на соработник/асистент за наставно - научната област 
фитопатологија;

4. Донесување Одлука за утврдување на членовите на Наставно 
-научниот совет на Земјоделскиот факултет во учебна 2010/2011г.;

5. Донесување Одлука за утврдување потреба од  волонтери / 
демонстратори.

6. Донесување на согласност за промена на името на Фитосанитарната 
лабораторија;

7. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Правилникот 
за организација и работа на Катедрата за заштита на растенијата и 
животната средина на Земјоделскиот факултет;

8. Донесување Одлука за изменување и дополнување на ценовникот за 
услуги на Фитосанитарната лабораторија;

9. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/26;
10. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/28;
11. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/29;
12. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/30;
13. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/31;
14. Донесување Одлука по Барање бр.1807-132/1;
15. Донесување Одлука за набавка на книга;
16. Донесување Одлуки по барања од студенти;
17. Разно.
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6.13. Дневен ред на 34та седница одржана на ден 13.9.2009 год.
1. Донесување Одлука за избор на соработник / асистент за наставно- 

научната област ентомологија;
2. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/38;
3. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/39;
4. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање бр.0402-3/40;
5. Донесување Одлука за усвојување на измени во Правилникот за 

организација и работа на Земјоделски факултет;
6. Донесување Одлука за ангажирање на наставници од други 

Универзитети;
7. Донесување Одлуки по барања од студенти;
8. Разгледување на распоредот за предавање и вежби за учебната 

2010/2011;
9. Разно.

6.14. Дневен ред на 35та седница одржана на ден 23.9.2009 год.
 – Усвојување на записник од 33. и 34. седница на Наставно - научен 

совет
1. Донесување Одлука за утврдување кандидати по Конкурс од 23.9.2010 

г. за избор на асистент за наставно - научната област енологија; 
2. Донесување  Предлог - одлука за распишување на Конкурс за 

избор на помлад асистент / асистент за наставно - научната област 
Ммикробиологија;

3. Донесување Одлука за избор на еден соработник/асистент во наставно 
- научната област фитопатологија;

4. Донесување Одлука за избор на еден соработник/асистент во наставно 
- научната област хемија;

5. Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно звање 
доцент/вонреден професор во наставно - научната област лозарство, 
сензорна и аналитичка евалуација на виното;;

6. Донесување Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на 
Земјоделски факултет;

7. Донесување Одлука за  изменување и дополнување на Одлука дел. бр. 
1802-85/41 од 26.5.2010 г.;

8. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор 
на еден наставник во насловно звање - доцент/ вонреден професор за 
наставно - научната област Сточарство.

9. Донесување Предлог - одлука за изготвување на Студиска програма 
од прв циклус студии по агробизнис;

10. Донесување Предлог-одлука за изготвување на Студиска програма 
од прв циклус студиипо агротуризам; 

11. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот план за издавачка 
дејност на Земјоделскиот факултет за 2011 г.;

12. Донесување Одлука за ангажирање на наставник за наставно - 
научната област математика за потребите на Земјоделски факултет;
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13. Донесување Одлука за формирање на Комисија за процена на 
квалитетот на семенски материјал во Ген банка на Земјоделскиот 
факултет;

14. Донесување Одлука за формирање Конкурсна комисија за 
запишување на студенти на универзитетски академски (стручни) 
студии од втор циклус;

15. Донесување Одлука за набавка на микроскопи;
16. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери;
17. Донесување Одлука за одобрување отсуство по Барање дел. бр. 0402-

3/48-1;
18. Донесување Одлуки по барања и молби од студенти;
19. Разно.

На седниците на Наставно - научниот совет се донесени бројни одлуки 
и битни дискусии за развојот, перспективата и тековното работење на 
Факултетот.

7. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ
7.1. Техничка опременост: Наставен центар – Струмица

Техничка опрема во Лабораторија за биотехнологија
1. Сушница “Baird & Tatlock” – LTD
2. Аналитичка вага (d - 0.01) “Sartorius” GM 312
3. Автоклав “ Suтјеsка”
4. Електрична мешалка “Jenway “  1100 Hotplate & Stirrer
5. Фитотрон 2 бр.
6. Ламинарна комора  “PIO”  SMBC 122 AV
7. Центрифуга  “Centric”   Z 230A

Лабораторија за семеконтрола
1. Сушница  “Kett” 620
2. Техничка вага “Tehnica” ET-1111 (d-0.01)
3. Сушница “Instrumentaria”  ST-06
4. Влагомер “Aqvasearch” 600
5. Хектолитарска  вага  “Tehnica”
6. ЕШКО 5
7. Микроскоп  “Hund” Witzlar 1015866
8. Клијалиште  “Klima” 1000

Техничка опрема во Лабораторија за заштита на растенијата
1. Автоклав – SUTJESKA
2. Бинокулар – JENA
3. Бинокулар – ZOOM6045
4. Микроскоп – JENAMED 2
5. Микроскоп – JENA
6. Сериски термостат – AUTOFRIGOR
7. Термостат – ILM LABOUR
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7.2. Техничка опременост на Земјоделски факултет,  Штип 
Кампус II за природни, технички и биотехнички науки

Табела 1. Техничка опременост на Земјоделскиот факултет во Штип
Список на 
опремата

Тип Производител
Идентификација на 
опремата

Аналитичка вага BDED
ACCULAB
Sartorius
Germany

24702285

Aпарат за греење 
и ладење на 
микротубици

CH-100 BIOSAN

Aпарат за ултра 
чиста вода

08.0061

TKA Wasseraufberei-
ungssy steme GmbH 
Stockland 3 D-56412 
Niederelbert

4734/07

Aпарат за 
електрично 
напојување

EC 250-90 Thermo EC 05L520285-2A

Aпарат за 
електрично 
напојување

EPS3501 
XL

V9000603

Aпарат за 
електрично 
напојување

EPS 2A200
Amersham
Bioscientifi c US

E5823R

Aпарат за 
циркулација 
на пуфер за 
хоризонтална 
електрофореза

Multi Temp 
III

Thermoelectron 1200703827008

FastPrep – 
апарат за брза 
екстракција на 
DNA

FastPrep 
- 24

Biomedicals
California, USA

9060384

Mикробранова 
печка

MS-283MC LG, Korea 903KM00319

pH метар (Mi-
croprocessor pH 
Meter)

pH210 HANNA instruments 525039

Tурбидиметар 21907 BIOLOG 08014574

Автоклав Sutjeska
Fabrika medicinskih 
uređaja I instrumenata 
Beograd

Serija 1-60-073
Broj 100161

Автоклав LS-B120L 748
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Апарат за PCR 
(Mastercycler 
personal)

Eppendorf 
AG 22331

Eppendorf
Germany

533250532

Апарат за PCR 
(Mastercycler 
personal)

Eppendorf 
AG 22331

Eppendorf
Germany

533246827

Апарат за PCR 
(Thermocycler) - 
градиент

Multigene 
Gradient

 Edison, 
NJ, USA

081211

Бинокулар
ZOOM6045
C-Ds

Carl Zeiss Jena/Jen-
amed

/

Бинокулар
ZOOM 
6045
Model C-Ds 

Toshiba
Japan

6000164

Бинокулар 
/ Стерео 
микроскоп

C-DS, Toshiba
Japan

6000402

Вага до две 
децимали

EW600-2M
Kern & Sohn, GmbH 
Balingen, Geramny

077570670

Вага до три 
децимали

EW220-
3NM

Kern & Sohn, GmbH 
Balingen, Geramny

077720218

Вертикална 
електрофореза

SE400
HOEFER
San Francisco, USA 30007739

Систем за фото 
документација

BDA Digi-
tal

BIOMETRA 
Germany

BUV02SO80832/
0811-089

UV 
Транслуминатор

STS-W/M
UVITEC
GB

0514557

Компјутер
Fujitsu 
Siemens 

Fujitsu Siemens Ger-
many

YK1M011565

Вертикална 
електрофореза

SE600
Amershan, Biosci-
ences U.S 1010.1

Вертикална 
електрофореза

Model: S2
Whatman Biometra
USA 00257148

Водено купатило WNB 45
Memmert
Germany

PIN EN 60529-IP20

Вортекс TK3S Techno kartell

Вортекс VG 3
IKA VORTEX
Germany

01.481252

Дестилатор
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ЕLISA 
автоматски читач

355
Thermo Fisher Scien-
tifi c
China

3550904306

ЕLISA апарат 
за испирање на 
плочи

Homex 6
Thermo
BIOREBA AG
Switzerland

8621/18

Инкубациона 
комора без 
светло

УТ 350
Sutjeska
Belgrad

82959 37

Инкубациона 
комора без 
светло

BINDER

Инкубациона 
комора со светло

SPX - 250 - 0712225

Лабораториско 
решо со мешалка

1000
JENWEY LTD
UK

4544

Ламинар
HPH HERA quard

Thermo, Germany

Ламинар M12V
ISKRA PIO
Slovenija

500

Магнетна 
мешалка

MS 3000 BIOSAN 700907050

Машина за 
садови

GW3050N
SmegSpa
Italy

8121610270

Микроскоп
BX41, TF Olimpus corporation

Japan
7K22113

Микроскоп Jenamed 2
Carl Zeiss Jena 
Germany

856589

Микроскоп
Carl Zeiss 
Jena 

Carl Zeiss Jena 
Germany

422925

Политермостат
Autofrigor,
Zurich

Сушара
AL01-03-
100

Advantage Lab
08-40885

Фитотрон KBWF 720
BINDER
Germany

07-28125

Фотоапарат
Canon EOS 
3000

Canon inc. Germany 3420952

Фотографски 
апарат

COOLPIX 
8700

NIKON Corpopration
Japan

-

Фрижидер од 
2 -12 ̊C

HG 5.0KU 
2G/ER, LTH Slovenia (240)0302779(21)0262673
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Фрижидер од 
2 -12 ̊C

HG 5.0KU 
2G/ER, LTH Slovenia (240)1474327(21)0297688

Фрижидер +4
GR-389 
SNQF

LG (240)1474327(21)0297688

Фрижидер на -20
ZO 700 
BEZ LTH, Slovenia (240)1507055(21)0322006

Хоризонтална 
електрофореза

MiniSub-
Cell GT

BIORAD
SAD

712BR02787

Хоризонтална 
електрофореза

CSSU 2025
Thermo EC Classic

05L520005-1A

Хоризонтална 
електрофореза

SEA 2000
Elchrom Scientifi c AG
Switzerland

98-GRI-889

Центрифуга AG 22331
Eppendorf
Hamburg

0038684

Центрифуга Centric 150 Tehtnica, Slovenia 605

Џебен pH метар PT-70
BOECO
Germany

7.3. Лаборатории на Земјоделски факултет,  Штип  
Кампус II за природни, технички и биотехнички науки

Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина
Бактериологија и вирологија - оваа лабораторија располага со 

комплетна опрема за детекција и идентификација на фитопатогените 
промени кај растенијата од бактериско и вирусно потекло, со помош на 
најсовремени биохемиски и молекуларни методи на детекција.

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
За биохемиски испитувања:
LAMINAR, ISCRA - изолациона комора;
BINDER комори за одгледување на бактериите;
BIOLOG - систем за идентификација на видот на бактериите;
Фрижидер LG + 4ºC (x2);
Бинокулар (Toshiba) - софтверски поврзани за микроскопирање на 

бактериските колонии (x2);
Аналитичка вага KERN (3 децимали);
Техничка вага KERN (2 децимали);
Дигестор 
Автоклав - Vertical Steam Sterilizer Model LS-B120
Дестилатор за вода, Sutjeska
За молекуларна детекција: 
PCR апарат - EPPENDORF Mastercycler personal; 
Градиентен PCR  апарат;
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Хоризонтална електрофореза-BIORAD; Хоризонтална  
електрофореза

THERMO;
Вертикална електрофореза-SEE 600 Series;
Центрифуга - Mini Spin Eppendorf;
Центрифуга - Technica Centric;
Cooling-Heathing Thermostat CH 100 BIOSAN;
UV TRANSILUMINATOR;  Систем за фотодокументација BDA Bio-

metra Digital;
Систем за ултрачиста вода MICROLAB;
ELISA - комплетен систем составен од хомогенизатор на растително 

ткиво,промивач и читач за идентификација на вирусните заболувања кај 
растенијата;

FastPrep - изолатор на ДНК, РНК и протеини; 
Дигестор
Аналитичка вага KERN (3 децимали);
Техничка вага KERN (2 децимали);
Фрижидер LTH (-20ºC); Фрижидер LG -18/+ 4ºC
 
Микологија - во ова одделение при Лабораторијата за заштита 

на растенијата, се врши детекција, изолација и идентификација на 
фитопатогените причинители на болести кај растенијата од габно потекло. 

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
LAMINAR - изолациона комора;
Термостат за одгледување на габи  - Biochemical Cultivate Box SPX-

250;
Olympus - софтверски поврзан микроскоп за идентификација на 

габите.
Фрижидер LTH + 4ºC;
Ентомологија - работи на проучување на штетните инсекти кои се 

јавуваат кај различни култури, а пред сè кај градинарските и виновата 
лоза. Во лабораториските услови се врши тријажа на материјалот 
уловен од терен, кој потоа се подготвува за детерминација и за чување 
во ентомолошки кутии. Во лабораторијата се проучуваат и симптомите 
предизвикани од штетните инсекти  и нивно распознавање.  

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
Автоклав – SUTJESKA;
Бинокулар – JENA;
Бинокулар – ZOOM6045;
Микроскоп – JENAMED 2;
Микроскоп – JENA;
Сериски термостат – AUTOFRIGOR;
Термостат – ILM LABOUR;
Фрижидер на 4ºC.
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Лабораторија за нематологија работи на определување на видот 
и расите на нематодите кои се причинители на болести кај земјоделските 
култури во Македонија. Оваа група на паразити предизвикуваат штети кај 
земјоделските култури со сличен интензитет како и патогените бактерии 
и габи, па токму поради тоа проучувањето на оваа група е многу значајна 
за заокружување на истражувањата во полето на фитопатологијата. 
Со помош на најсовремени методи за идентификација, се овозможува 
детерминирање на нематодите и примена на соодветна заштита. 

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
Бинокулар (Toshiba) - софтверски поврзани за микроскопирање на 

бактериските колонии; 
Аналитичка вага KERN(4 децимали);
Техничка вага KERN (3 децимали);
Фрижидер LTH (-20ºC);
Фрижидер LG - 4ºC.

Семеконтрола - оваа лабораторија активно работи на анализа и 
контрола на семенскиот материјал, особено пред сеидба и по жетва. 

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
Бројач на семе - Еlmor C3;  NIR анализатор - InstaLab 600 Se-

ries Analyzer
Клијалиште за семенски материјал 
BINDER - комора (со контрола на влага и температура) за семенски 

материјал
Фрижидер LTH (-20ºC);   Фрижидер LG - 4ºC

Фитофармација - оваа лабораторија активно работи со испитување 
на присуството на пестициди во храна и почва. 

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
Атомско емисионен спектрометар со индуктивно спрегната плазма, 

AEС- ISP, Agilent;  
Дигестор;
Аналитичка вага KERN (4 децимали);
Техничка вага KERN (3 децимали);
Фрижидер LTH (-20ºC);
Фрижидер LG - 4ºC.

Лабораторија за биотехнологија: Лабораторијата за биотехнологија 
заедно со лабораторијата за култура на растителни ткива главно е 
фокусирана на новите техники за оплеменување и молекуларна селекција 
на земјоделски култури. Лабораторијата претежно работи на техниките 
на in vitro манипулација или микропропагација, што значи размножување 
и клонирање на растителен материјал во лабораториски услови. 
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Ген банка функционира во состав на лабораторијата за 
биотехнологија. Поради големото значење на месните сорти и популации, 
како и на интродуцираните сорти во генетиката и селекцијата на 
земјоделските растенија, неопходно е да се изврши нивно колекционирање, 
зачувување и одржување. Банката на гени кај земјоделските растенија 
е од непроценливо значење за земјоделското производство со тоа што 
семенскиот материјал соодветно се колекционира, проучува, одржува, 
умножува и чува во соодветните комори на банката на гени. 

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
Сушница “Baird & Tatlock” – LTD
Аналитичка вага (d - 0.01) “Sartorius” GM 312
Автоклав “ Suтјеsка”
Термостат Instrumentaria Zagreb ST06
Дестилатор Instrumentaria Zagreb 10L
Електрична мешалка “Jenway “  1100 Hotplate & Stirrer
Фитотрон 2 бр.
Ламинарна комора  “PIO”  SMBC 122 AV
Центрифуга  “Centric”   Z 230A
Фрижидер LG - 4ºC 

Табела 2. Колекција на градинарски,  индустриски и житни култури во 
активна Ген банка во 2009/10 година

Вид Тип Популации Сорти Бр. Локалитет Држава
Пиперка Курт.капија Популации 2 Радовишко Македонија
Пиперка Курт.капија Популации 5 Струмичко Македонија
Пиперка Курт.капија Популации 1 Бугарска Македонија

Пиперка Курт.капија Популации 32 Струмица
Радовиш Македонија

Пиперка Јадроплодни Линии 8 Струмичко Македонија
Пиперка Ситноплодни Популации 2 Струмичко Македонија
Пиперка Јадроплодни Сорти 12 Бугарија
Сончоглед Сорти 1 Македонија
Маслодај-
на репка Сорти 2 Србија

Грав 
поземат Популации 21 Македонија
Грав 

приткар Популации 24 Македонија
Грав 
собран Популации 5 Македонија
Боранија Популации 13 Македонија
Бакла Популации 1 Македонија
Папуда Популации 2 Македонија
Леќа Популација 1 Македонија



Годишен извештај

315

Пченица
Мека линии сорти 4+6 Македонија

Лен Сорти 5 Македонија

Соја Сорти 5
Мак.  
Канада

Сусам Популации Сорти 10+4 Мак. Буг.
Јачмен Сорти 6 Македонија

Овес Популации Сорти 5+3 Мак.  Буг., 
Србија

Табела 3. Колекција  на градинарски, индустриски и житни  видови во 
пасивна Ген банка  2009/10 година

Вид Тип Популации Сорти Бр. локалитети Држава
‘Рж сорта 1 Македонија

Тритикале сорти 3 Македонија
Пиперка Бабури сорти 4 Америка
Домат сорти 4 Америка
Домат сорти 1 Бугарија
Домат Линии 23 Струмица
крастав. сорти 2 Америка
Црн.патли сорти 2 Бугарија
Лубеница сорта 4 Америка
Тикви сорти 5 Америка
Праз Популации 1 Македонија
Салата сорта 3 Бугарија

Дињи Популации 13
Куманово 
Кавадарци Македонија

Кикиритки сорти 9 Бугарија
Кикиритки Популации 5 Македонија
Памук Популации сорти 10+4 Мкд-Бг
Јачмен Линии 500 Мексико

Тврда 
пченица Линии сорти

500+5
Мексико 

Македонија

Лабораторија за ботаника при Земјоделски факултет - оваа 
лабораторија располага со современа микроскопија за изведување на 
практични вежби по предметите ботаника, физиологија, фитопатологија, 
заштита на градинарските култури, заштита на полједелските култури. 

Оваа лабораторија располага со следнава опрема:
Бинокулар LW Scientifi c, Inc (x20); Монокулар LW Scientifi c, Mono 

(x20).
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8. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
8.1.  Струмица

Наставата на Земјоделскиот факултет при Униврезитит „,Гоце 
Делчев“ - Штип во Наставниот центар во Струмица е значајно подобрена 
со отворањето на новите објекти овој наставен центар доби многу на 
квалитетот на наставата, а тоа се однесува на сите дисперзирани насоки 
кои се изведуваат во Струмица. 

Новата зграда која од академска 2008/2009 година ја користи 
Земјоделскиот факултет е на површина од 166 м2.. Зградата опфаќа вкупна 
површина на два ката од 332 м2, со по две училници на секој кат, секоја 
училница по 60 м2, санитарен простор на вториот кат со површина од 18 
м2, како и простор во скали со вкупна површина од 60 м2. 

Во функција на Факултетот на располагање се просторните 
капацитети (зградата, магацинот, оранжеријата како и опитните и 
производствените површини), инфраструктурата и сите други капацитети 
кои се биле во функција на Институтот во Струмица. 

Современо опремени се студентските прашања, кабинетите по 
информатика, компјутерски мрежен систем и телефонија, со што овој 
наставен центар со право доби епитет на модерен и современ кампус.

8.2. Штип
Наставата во Штип беше организирана во зградата во Кампус II за 

природни, технички и биотехнички науки, а за потребите на Земјоделскиот 
факултет е користен еден дел од левиот блок на Кампусот. 

Во истиот кампус опремена е и централна лабораторија која 
веќе е во функција на Земјоделскиот факултет. Оваа централна 
лабораторија опслужува повеќе катедри и ќе ја сублимира целокупната 
научноистражувачка, стручна и апликативна работа на Факултетот.

8.3. Кавадарци
Со пуштањето во употреба на реновираните простории на Ученички 

дом, кој му е доделен на Универзитетот, проблемите со кои се среќававе 
изминатите години веќе се надминати. Над 1.000 м2 најсовремено 
опремени простории се ставени на располагање на студентите. Делот од 
Ученички дом, кој му е доделен на Универзитетот, е комплетно реновиран 
и приспособен за потребите на околу 300 студенти, кои ќе имаат можност 
наставата да ја следат во предавални опремени со компјутери, а во објектот 
се поставени и интернет – пултови, преку кои студентите ќе можат да 
влезат на Интернет-страницата на УГД, да пријавуваат испити и да ги 
следат сите потребни информации за своето студирање.

8.4. Свети Николе
Новиот објект во Свети Николе, Амзибегово, овозможи дисперзија 

на студиските програми на Земјоделскиот факултети во академската 
2009/2010 година. Завршено е вмрежувањето во комуникацискиот 
систем на Универзитетот, што значи дека во објектот во Свети Николе 
функционира IP телефонија и е овозможена постојана Интернет конекција, 
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како и во сите преостанати наставни центри. Зградата опфаќа вкупна 
површина на два ката од околу 300 м2, со по две предавални на секој кат, 
санитарен со капацитет за следење на настава за 150 студенти.

9. ЛИТЕРАТУРА
Научно - стручната литература е темел на сите научни, стручни и 

апликативни истражувања. Затоа, набавката на стручна литература е 
важен фактор за успешни достигнувања во земјоделската наука, воопшто. 

Добиените книги по проектот на Владата - Превод на 500 книги 
наиде на големо одобрување и користење на голем дел од истите како 
дополнителна литература на изведување на наставата. Од насловите кои 
се реализираа и дистрибуираа низ библиотеките на УГД, од проектот на 
Владата - Превод на 500 книги, во наставните содржини за Земјоделскиот 
факултете како дополнителна литература се вклучени следниве наслови:

1. Дипломатија  на животна средина,  Саскинд Е. Лоренс 
2. Живеење со природата,  Френс Фишер,   Мартен  А. Хајер 
3. Трансгенеза на цицачи и на птици,  Ширли   Пиз,  Карлос   Луис  
4. Органска хемија, Mек Мури Џон, 
5. Екофизиологија на растенијата, Ларчер Волтер 
6. Механика на флуиди-Френк М. Вајт
7. Математика на модерен инженеринг-Глен Џејмс 
8. Хемија на експлозиви -Жаклин Акаван 
9. Агроекосистемска  одржливост, Глисман  Стивен  Р. 
10. Прирачник за раководење на земјоделските фарми за органско 

производство,   Ник Лампкин,  Марк  Межрс,  Сузан  Падел
11. Медицинска биохемија, Александар К. Брауни, Џон К. Керноан

12. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (проекти)

Домашни проекти почнати во 2009/2010 г.
Дијагностицирање, контрола и заштита од фитоплазмите - 

причинители на болести кај виновата лоза и околната вегетација 
Главен истражувач: Саша Митрев
Истражувач  соработник: Илија Каров
Истражувач  соработник: Душан Спасов
Млад истражувач: Емилија Костадиновска
Млад истражувач: Билјана Атанасова

Студија за одржлив развој на органското земјоделско производство 
во Источниот плански регион.

Координатор: проф. д-р Саша Митрев 
Соработник: Васко Златковски
Соработник: Ангелка Бикова
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Проф. д-р Љупчо Михајлов, ас. м-р Фиданка Трајкова – Членови на 
експертскиот тим за изработка на Студија за одржлив развој на органско 
земјоделско производство во Источниот плански регион (2010).

Меѓународни проекти:
1. COST Action FAO807 Integrated Management of Phytoplasma Epidem-

ics in Different Crop System (2009 – 2011). 
Соработник истражувач: проф. д-р.  Саша Митрев
Соработник истражувач: Асс. Емилија Костадиновска

2. Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform 
(2009-2012). Tempus project;
Менаџер на проектот за УГД-Штип: проф. д-р Саша Митрев
Соработник: Васко Златковски

3. Using local resourses for microregional development sustainable agri-
busines and turism in the Southern Balkan (2009-2012). Tempus project
Координатор на проектот за УГД-Штип: проф. д-р. Саша Митрев
Менаџер за Земјоделски факултет: Проф. д-р. Илија Каров

4. Building capacity to control Broomrape’s outbreaks in Western Balkans. 
NATO Science for pease and Security Programme.
Локален координатор: проф. д-р Љупчо Михајлов
Соработник истражувач проф. д-р Саша Митрев
Соработник истражувач: проф. д-р Илија Каров
Соработник истражувач: ас. Емилија Костадиновска

5. Survey of biodiversity and regional distribution of parasitic orobachaceae 
on the Balkans (2009-2012). 
Локален координатор: проф. д-р Љупчо Михајлов
Соработник истражувач: проф. д-р Саша Митрев
Соработник истражувач: ас. Емилија Костадиновска
Соработник истражувач: ас. м-р Фиданка Трајкова
Соработник истражувач: дипл. инж. агроном Васко Златковски

6. Implementation and designing of National Qualifi cation Framework of 
Macedonia (2008-2011). Tempus project
Координатор на проектот за УГД-Штип: Проф. д-р Лилјана Колева-

Гудева
7. Национална рамка за квалификации (НРК) во контекст на 

доживотното учење. ЕУ проект, 
Координатор на проектот за УГД-Штип: проф. д-р Лилјана Колева-

Гудева.

13. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ во 2009/2010 год. 
Во домашни списанија:
Snezana Stavreva Veselinovska, Snezana Kirova, 2010, CREATIVE 

TEACHERS MAKE CREATIVE CHILDREN, Петти меѓународен научен 
собир на тема: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“, Охрид, 
28- 29 мај. 



Годишен извештај

319

Мицески Т., Клетникоски П.  (2009): Заедничката аграрна политика 
на ЕУ. Годишен зборник на Економски факултет - Штип, Год. 1: 101-108.

Ставрева-Веселиновска Снежана и Колева-Гудева Лилјана (2009): 
Стекнување на компетентност на наставникот кој предава предмети од 
природните науки. Воспитание, Педагошки факултет Универзитет „Гоце 
Делчев” - Штип. Вол 10: 101-109.

Колева-Гудева Лилјана, Трајкова Фиданка, Златковски Васко (2008): 
Биотехнологија и биодиверзитет: аспекти на подобрување на геннотипот 
на земјоделските култури. Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип. Вол 8: 47-57.

Б.Војноски, Ана Серафимовска, Г.Миланов, Виолета Димовска, 
К.Белески (2009): Лозарството и винарството во Република Македонија-
состојби и перспективи.Јубилеен годишен зборник на Земјоделски 
институт.75-79. Том.XXXVI/XXVII.Скопје

Виолета Димовска, Климе Белески, Крум Бошков (2009): Влијание 
на климата врз фенолошкиот развој на виновата лоза и содржината на 
шеќер и вкупни киселини во ширата. Јубилеен годишен зборник на 
Земјоделски институт.241-249. Том.XXXVI/XXVII.Скопје

Mitrev S., Kostadinovska Emilija, Pejcinovski, F. and Spasenoski, M. 
(2009): Dispersion of the disease Bois noir in some vineyards in Macedonia. 
Plant Protection, Vol. XX: 49-54, Skopje.

Во странски списанија:  
R. Gulaboski, Surface ECE mechanism in protein fi lm voltammetry—a 

theoretical study under conditions of square-wave voltammetry, J. Solid State 
Electrochem. 13 (2009) 1015-1024.

Verica Ilieva, Natalija Markova,Danica Andreevska, Dobre Andov (2010): 
Breeding and  evaluation for improved rice varieties in Macedonia. Plant sci-
ence agricultural academy- Bulgaria, Vol. XLVII, No I, 17-23, Sofi a. 

Ristova D., Šarčević H., Šimon S., Mihajlov Lj., Pejić I. 2010. Genetic 
diversity in Southeast European Soybean germplasm revealed by SSR mark-
ers. Agriculturae Conspectus Scientifi cus, Vol. 75/1, 21-26.

Violeta Dimovska, K.Beleski, K.Boskov (2010):The infl uence of climate 
on the grapevine phenology and content of sugar and total acids in the must. 
VII international terroir congres. June 14th-18th, Soave, Italy. 

M. Ilievski, Dragica Spasova, G. Vasilevski, D. Spasov, M. Georgievski 
(2009): The infl uence of cropping management system on diversity content 
and weed dynamics in cereal mixtures. International Scientifi c Conference, 
Union of Scientistis - Stara Zagora, Volume I Agriculture science, Plants stud-
ies 236-240, ISBN 978-954-93-2945-2, Bulgaria. 

Dragica Spasova, D. Spasov, Biljana Atanasova, M. Ilievski (2009): Re-
sults of the examinations of some herbicides used in tomato and pepper grown 
as summer crops in greenhouses. International Scientifi c Conference, Union 
of Scientistis - Stara Zagora, Volume I Agriculture science, Plants studies 226-
230, ISBN 978-954-93-2945-2, Bulgaria
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D. Spasova, M. Menkovska (2009): Comparative analysis of oat qual-
ity grown in organic and conventional conditions. Biotechnology in Animal 
Husbandry journal 25 (5-6), p 1163-1170, Institute for Animal Husbandry, Bel-
grade – Zemun

D. Spasov, Dragica Spasova, Mite Ilievski, Biljana Atanasova (2009): 
The effect of temperature on appearance of tomato russet mite (Aculops ly-
copersici M.) on tomato and the damages that causes. International Scientifi c 
Conference, Union of Scientistis - Stara Zagora, Volume I Agriculture science, 
Plants studies 231-235, ISBN 978-954-93-2945-2, Bulgaria

Snezana Stavreva-Veselinovska, Fidanka Ilieva, (2009)., Application of 
Clean Cultures of Microorganisms in The Purifi cation of the Collectro System 
“Ohridsko Ezero”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT &ENVI-
RONMENTAL POLLUTION, KAYSERI – TURKEY, JULY 6-11, abstract book, 
pp. 23.

Snezana Stavreva-Veselinovska, Fidanka Ilieva, (2009)., How Did Na-
ture Select the Best Species of Eacs Generation? INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON PLANT &ENVIRONMENTAL POLLUTION, KAYSERI – TURKEY, 
JULY 6-11, abstract book, pp. 129.

Snezana Stavreva-Veselinovska, Jordan Zivanovic and Milena Gokik, 
2009, Smart learning with smart board, 3rd International conference CUR-
RICULUMS AF THE EARLY AND COMPULSORY EDUCATION, 12-14 
November, Zadar, Croatia, pp. 355-366, ISBN 978-953-7210-24-3.

Snezana Stavreva Veselinovskaa, Sonja Petrovskaa , Jordan Zivanovikia 

2010, How to help children understand and respect nature?, WCES-2010, 
World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul – 
Turkey, 04-08 February, Academic World Education & Research Center, Near 
East University Post Offi ce, P.O. 943, Nicosia – Cyprus, abstracts book , pp. 
181, 1877-0428 & 2010  Published by Elsevier Ltd. Available online at www.
sciencedirect.com Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) pp. 2244-
2247

Snezana Stavreva Veselinovskaa, Jordan Zivanovika, Sonja Petrovska, 
Milena Gokikb,  2010, Interactive learning in programmed teaching of the 
subject “Based of nature science” at pedagogical faculties in the Republic of 
Macedonia (ICT tools in Biology education), WCES–2010, World Conference 
on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul – Turkey, 04-08 Feb-
ruary, Academic World Education & Research Center, Near East University 
Post Offi ce, P.O. 943, Nicosia – Cyprus. abstracts book , pp. 182. 1877-0428 
& 2010 Published by Elsevier Ltd. Available online at www.sciencedirect.com 
Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) pp. 2253-2259

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, The place of teachers in transi-
tion, Първа пролетна национална конференция  „утвърждаване и повиша-
ване авторитета на учителя в съвременните условия”,  20-21.03, Варна, R. 
Bugarija.

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, Начальное экологическое обра-
зование: от любви и удивления – к знанию и пониманию, Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы непрерывного 
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экологического образования», 31. 03. Екатеринбург, Русија. pp. 372-376, 
УДК  37.011.33:502.12 ISBN 978-5-321-01756-2   ББК  74.200.50+20.18, 
П 78

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, Integration of e-learning into the 
curriculum of ’elements of natural sciences’ in the early grades of primary 
school, 13th International Conference “ICT IN THE EDUCATION OF THE 
BALKAN COUNTRIES”, Varna, June 17 – 19, 2010, Bulgaria.

Snezana Stavreva-Veselinovsка,  2010, Ecology in diatomic fl ora in ther-
mo-mineral springs of katlanovska banja in the republic of Macedonia, Трета 
балканска научна конференция, 10–11.09.г. благоевград.

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, Microbiological Criteria for Food 
and Legislation in Republic Macedonia, 4th International Symposium of ecol-
ogists of Montenegro ISEM4, 6-10 oktomvri, Budva, R. Crna Gora, The book 
of abstracts, pp. 104, ISBN 978-86-908743-3-0. COBBIS. CG-ID 1633921

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, Lead concentrations in different 
animal tissue, muscles and organs at specifi c localities in Probistip and its sur-
roundings, 4th International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM4, 
6-10 oktomvri, Budva, R. Crna Gora, The book of abstracts, pp. 105, ISBN 
978-86-908743-3-0. COBBIS. CG-ID 16339216

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, Effect of lead on two different mi-
croorganisms taken from contaminated soils, 4th International Symposium 
of ecologists of Montenegro ISEM4, 6-10 oktomvri, Budva, R. Crna Gora, 
The book of abstracts, pp. 105, ISBN 978-86-908743-3-0. COBBIS. CG-ID 
16339216

Snezana Stavreva Veselinovska, 2010, Methods of successful learning in 
environmental education, 4th International Symposium of ecologists of Mon-
tenegro ISEM4, 6-10 oktomvri, Budva, R. Crna Gora, The book of abstracts, 
pp. 95. ISBN 978-86-908743-3-0. COBBIS. CG-ID 16339216

Snezana T. Stavreva-Veselinovska, Jordan B. Zivanovik, Milena M. 
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Снежана Ставрева Веселиновска – ASSOCIATE EDITORS, ECO-
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Часописи со ИФ:
Milan Gjeorgjievski, Dusan Spasov, Dragica Spasova, Mite Ilievski, 

Biljana Atanasova (2010): Yield components and yeld of F
1
 tomato hybrides. 

Plant Science, vol. XLVII, 2010, 1, Sofi ja: 64 – 66.
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D. Spasova, S. Mitrev, A. Stoilova, D.Spasov (2009): Content of raw pro-
teins in oat depending on the growing system in Strumica region, Macedonia. 
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emy, 506-510,Vol. XLVI, N0 6, Sofi ja – Bulgaria

Koleva-Gudeva Liljana, Trajkova Fidanka, Gordana Dimeska, Spasen-
oski Mirko (2009): Androgenesis effi ciency in anther culture of pepper (Cap-
sicum annuum L.) Acta Horticulturae 830. Vol 1: 183-190. 

Dario Ivic, Biljana Kovacevik, Visnja Vasilj, Nikolina Idzakovic. Poten-
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Публикации од конгреси, семинари и симпозиуми:
Fotov R. Sofi janova E.. (2010): „Intelectual capital and economy“.

ММеждународна научно-практическа конференция, „ Хоризонт 2020 
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с международно участие, „Аграрниат сектор в условиа на финансова 
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Breeding and evaluation for improved rice varieties in Macedonia. Internation-
al science conference “Sustainable and competitive agriculture”, dedicated to 
the 110 jubilee of agrarian science in Stara Zagora. October 1-2. Stara Zagora.   
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impact on agriculture in Republic of Macedonia. Program & Book of abstracts. 
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p.43.
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Study of Eco/Rural Tourism Development In Monospitovsko Blato. Book of 
Abstracts from International Conference on  Organic Agriculture In Scope of 
Environmental Problems,  03-07 February 2010 Famagusta, Cyprus Island, 
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2010.
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utrasnjih organa kod svinja  ( 837-841)  XV Savetovanje o Biotehnologiji 
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Патент:
Rubin Gulaboski, Ivan Bogeski, Reinhard Kappl, Markus Hoth,  Benzo-

quinones based Antioxidants, European Patent Offi ce, Munich  2010 (PAT-
ENT),

Интернационално откритие со наслов:
Rubin Gulaboski, Ivan Bogeski, Reinhard Kappl, Markus Hoth, A new 

Rapid and Simple method to obtain Water SOluble Coenzyme Q10.

13. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Факултетот својата издавачка дејност ја остварува преку издавање на 

учебници, учебни помагала, монографии, студии, списанија, годишници, 
зборници, преводи на странски изданија, информативни и пропагандни 
материјали, брошури, летоци и друга литература. Во академската 
2009/2010 година подготвени се и дадени во печат два годишни зборници 
и тоа:

Годишен зборник на Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце 
Делчев” –Штип

 – Волумен 9, 2009 (во печат)
 – Волумен 10, 2010 (објавен повик за објавување на ракописи)

Зборник 2009 трудови во печат:
Митрев С., Билјана Ковачевиќ, Каров И. и Спасов Д. 

Идентификација на Pseudomonas viridifl ava (burkholder) dowson, еден 
од причинителите на гниење на стеблото кај доматот во струмичкиот 
регион 

Каров И, Митрев С, Билјана Ковачевиќ и Емилија Костадиновска
Tapesia yallundae WALLWORK & SPOONER, причинител на 
симптомот „Птичје око“, kaj пченицата и jaчменот во република 
Македонија

Лилјана Колева-Гудева, Фиданка Трајкова
.Морфолошки карактеристики на плодови од андрогенетски линии 
пиперка (Сapsicum annuum L.) одгледувани во пластеник (2007-2009)

Еленица Софијанова, Петар Клетникоски
 Нов пристап на менаџментот во организациски конфликтни ситуации

Драгица Спасова, Душан Спасов, Љупчо Михајлов, Ана Стоилова, Нели 
Валкова 
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Примена на збирни анализи за евалуација на нови бугарски и 
македонски сорти и линии памук

Милан Ѓеорѓиевски,  Мите Илиевски, Ристо Кукутанов
Производно технолошки особини на некои нови линии пиперка 

Мите Илиевски, Гоце Василевски, Драгица Спасова, Милан Ѓеорѓиевски, 
Ристe Кукутанов

Влијанието на системот на одгледување врз некои морфолошки и 
производни својства на меката пченица 

Ацо Кузелов, Дијана Насева, Горан Бојков
Статистичка обработка на хемиските анализи на некои видови месо

Снежана Ставрева-Веселиновска
Дистрибуција на оловото во вода, седиментот, оризот 
градинарсккултури во сливот  на реката Брегалница

Марина Николова, Еленица Софијанова, Петар Клетникоски
Kонтрола и сертификација на органските производи 

Верица Илиева, Илија Каров, Наталија Маркова, Рубин Гулабоски
Варијабилност на некои фенотипски својства кај некои домашни 
генотипови ориз (Oryza sativa L.). 

14. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И СОРАБОТНИЧКИ 
КАДАР
Во оваа академска година се направени вкупно 12 избори на наставни 

звања и тоа 4 наставнички и 8 соработнички звања. 
Постапката за сите избори течеше во регуларен ред, пропишано со 

интерните акти на Универзитетот и одредбите од Законот за високото 
образование. Сите извештаи од рецензентските комисии се објавени во 
Универзитетскиот билтен, а комплетниот приказ за направените избори 
за наставно/насловни звања прикажан е во табела 4.

Табела 4. Табеларен приказ за избори на наставнички и соработнички 
звања во 2008/09

Име и презиме ННС/датум
Звање наставно / 

насловно
Билтен/дата

Перо Димшоски 24/27.11.2009
Вонреден професор / 

наставно
21/01.06.2009

Виолета Димовска 24/27.11.2009
Вонреден професор / 

наставно
30/02.11.2009

Ана Селамовска 24/27.11.2009 Доцент / насловно 30/02.11.2009
Биљана Балабанова 30/04.06.2010 Помлад асистент 39/03.05.2010
Наталија Маркова 30/04.06.2010 Помлад асистент 39/03.05.2010
Далибор Јованов 30/04.06.2010 Помлад асистент 39/03.05.2010
Фиданка Трајкова 30/04.06.2010 Асистент 39/03.05.2010
Петар Клетникоски 30/04.06.2010 Помлад асистент 39/03.05.2010
Билјана Атанасова 34/14.09.2010 Асистент 45/27.08.2010
Билјана Ковачевиќ 35/07.10.2010 Асистент 46/15.09.2010
Сања Костадиновиќ 35/07.10.2010 Асистент 46/15.09.2010
Виолета Иванова 35/07.10.2010 Доцент / насловно 46/15.09.2010
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15. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
15.1. Активности на Катедрата за заштита на растенијата и животната 
средина

Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина и 
Канцеларија за рурален развој

Во изминатата 2009/2010 година, стручниот тим од Лабораторијата 
за заштита на растенијата и животната средина активно одеше на терен 
и ја следеше здравствената состојба на различни видови градинарски, 
житни и индустриски култури. Теренските истражувања покажаа дека 
на територијата на Република Македонија покрај досега добро познатите 
болести има појава на нови заболувања од различна природа, кај 
културните растенија. Примероци од заболени растенија се донесени во 
лабораторијата каде што се направени неопходните истражувања за нивна 
детерминација и идентификација. За прв пат е откриено присуството на 
Sclerotinia sclerotiorum – причинител на болеста бела мувла (“white mold”) 
и Botrytis spp. причинител на болеста сива мувла – кај сончогледот, Gno-
monia leptostyla – причинител на болеста антракноза кај оревот (“walnut 
anthracnose”), Blumeriella japii – причинител на болеста лисна дамкавост 
кај вишната и Rhynchosporium secalis - причинител на болеста „leaf scald“ 
кај јачменот. Евидентирано е и присуството на болестите кои се присутни 
последниве неколку години на нашава територија и предизвикуваат 
значајни економски штети: Gibberella fujikuroi – причинител на болеста 
„bakanae“ и Pyricularia grisea - причинител на болеста “blast” кај оризот; 
Xanthomonas vesicatoria – причинител на лисна дамкавост кај пиперката, 
Pseudomonas mediterranea – причинител на некроза на стеблената срж 
кај доматот, Gymnosporangium sabine - причинител на рѓа кај крушата, 
како и добро познатите болести присутни кај пченицата како што се Mico-
spherella graminicolla, Pyrenophora graminea, Blumeria graminis и Pucinia 
graminis.   

Направени се исто така и теренски истражувања за присуството на 
различни видови на плевели во оризните ниви, при што е идентификувано 
присуството на: Heteranthera  reniformis, Cypreaceae (Scirpus maritimus, 
Scirpus mucronatus, Cyperus difformis and Cyperus rotundus), Echinochloa 
crus-gali од фамилијата Poaceae и Heteranthera limosa од фамилијата Pon-
tederiaceae, помалку познатите Potamogeton natans, Potamogeton distinc-
tus, Butomus umbellatus и Leersia oryzoides. Забележано е присуство на 
видови од Ammania sp., Rotala sp. и Lemna sp.

Постојано е набљудувана и здравствената контрола на виновата 
лоза, пред сѐ од присуство на фитоплазми кои од неодамна за прв пат на 
територијата на Република Македонија се откриени и докажани од страна 
на проф. д-р Саша Митрев и ас. Костадиновска Емилија, токму во оваа 
лабораторија. 

Како и секоја година така и оваа, стручниот тим вршеше апробација 
на посевите со житни култури низ целата територија на Република 
Македонија. 
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Во склоп на Катедрата работи и Лабораторијата за заштита на 
растенијата и животната средина, која од ноември 2009 година е во 
процес на подготовка за акредитација на своето работење според 
Стандардот ISO 17025:2006. Во склоп на тие подготовки одржани се 27 
работни состаноци, на кои покрај врботените на Катедрата за заштита на 
растенијата и животната средина, учество земаат и вработени од другите 
катедри чија специјалност има допирни точки со предметот на работа на 
Лабораторијата. Комплетирани се е формуларите, барања, наоди и друга 
документација потребно да биде усогласена со наведениот стандард.

Активноста на лабораторијата беше особено голема во текот од 
септември, кога голем број стопански субјекти вклучени во процесот 
на семепроизводство ѝ пристапија на лабораторијата за издавање 
сертификати за квалитетот на семенскиот материјал кои го произвеле на 
своите површини, а бил под контрола на стручни лица од Земјоделскиот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип. За задоволување 
на потребите на клиентите, изработени се анализи за квалитет на семето 
и здравствената состојба на истото на над 500 мостри. Активноста 
опфаќаше целосна координација на прием на мостри од страна на 
заинтересираните субјекти, подготовка на неопходната документација 
(налог & наод и препорака)  и подготовка на финалната документација и 
нејзино доставуавање до клиентите.

Во текот на 2009-2010 година Одделот за контрола на квалитет на 
семе и саден материјал при Лабораторијата за заштита на растенијата и 
животната средина, во согласност со законските и подзаконските прописи 
кои го регулираат семенскиот материјал од земјоделски растенија изврши 
испитување на квалитетот на семенскиот материјал од различни видови и 
сорти од земјоделски растенија. 

Врз основа на доставено барање за испитување на квалитетот на 
семето на земјоделски растенија, испитувањата се извршени со постапки 
и примена на пропишани стандардни методи за утврдување на квалитетот 
на семето. За добиените резултати од испитувањата се издадени соодветни 
сертификати. Придржувајќи се на пропишаните прописи, а во интерес 
на соработката со сите коминтенти тестирањата и издавањето на 
документацијата  се извршени навреме. 

Издадени се сертификати за квалитет на семето од земјоделски 
растенија  вкупно за 6.350.156 kg. Најзастапен за испитување беше 
семенскиот материјал од одделни видови, сорти и категории од житните 
растенијата (пченицата - Triticum aestivum, јачменот-Hordeum vulgare, 
пченката - Zea mays и тритикалето –Triticale sp.).  Од останатите култури 
е анализиран семенски материјал од фуражните растенија (еспарзетата 
-Onobrychis sativa, луцерката - Medicago sativa и сточниот  грашок 
- Pisum sativum), од маслодајните (сојата - Glycine max L. Merrill) и од 
градинарските (пиперката - Capsicum annuum, доматот - Lycopersicon 
lycopersicum, краставицата – Cucumis sativus, дињата – Cucumis melo, 
цвеклото – Beta vulgaris и други). 
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Заедно со останатите оддели при лабораторијата интензивно се 
работеше на имплементација на подобри системски мерки со цел постојано 
подобрување на системот за квалитет, а во интерес на акредитирање на 
лабораторијата. 

Од ноември 2009 г. започна процесот за акредитација на 
лабораторијата. За консултант беше избрана консултантската куќа 
„Еуроцерт“. Во текот на март тим од лабораторијата во состав проф. д-р 
Верица Илиева, пом. ас. Билјана Ковачевиќ, пом. ас. Наталија Маркова 
и лаб. Васко Златковски ги посетија акредитираните лаборатории 
Институт за ратарство и повртарство  во Нови Сад и Институт за кукуруз 
– Земун Поље во Земун, со цел да направат увид и да пренесат искуства од 
неопходните подготовки во процесот на акредитација. 

Во 2010 година Канцеларијата за рурален развој, како дел од Катедрата 
за заштита на растенијата и животната средина, влезе со започната 
активност за усвојување на принципи за работа и започната постапка за 
подготовка за акредитацијана Фитосанитарната лабораторија, која исто 
така е составен дел од Катедрата за заштита на растенијата и животната 
средина, според Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006. До моментот 
за изготвувањето на овој Извештај, во соработка со консултантот кој 
ја води целата постапка за подготовка за акредитација, одржани се 14 
состаноци на кои е разговарано за содржината и изгледот на формуларите 
за поднесување барање за услуга, налог и наод од лабораторијата, 
процедурите за постапка, жалби, контрола. Исто така, разработен е 
систем за движење на документацијата и мострите, извештаите и постапка 
за доставување на наодите и препораките до барателите на услуга.

Во текот од февруари започна со спроведување ТЕМПУС проектот 
WBREN (Western Balkans Rural Extension Network). Првата работна средба 
се одржа на Универзитетот во Рединг, Англија. Средбата беше искористена 
за меѓусебно запознавање на членовите од конзорциумот на проектот, а по 
информацијата дека буџетот на целиот проект, по налог на донаторот на 
средствата се намалени за околу 15%, присутните едногласно го прифатија 
предлогот да се изврши рамномерно намалување на позициите во буџетот 
кај сите учесници во истиот. На средбата беше усогласен и планот за 
работа во текот на тригодишниот период на времетраење на проектот, 
за која временска рамка треба да се усоврши образовниот систем во 
формалното и неформалното образование, насочено кон подобрување на 
условите за создавање кадар. Заради намалување на трошоците, усвоен 
беше предлогот да се оди на одржување на т.н. блок-сесии при што 
предавачите и учесниците ќе работат во тек на 5 работни дена, во две 
држави, наместо да работата на 2 наврати од по 2 дена, со што во голема 
мера ќе се намалат трошоците за превоз. Усогласен беше и распоредот 
на одржување на сребите, при што првата работна средба, за делот на 
партнерите кои работат на создавање курикулум за формално образвание 
беше закажана да се одржи во Тирана, Албанија и Охрид, Македонија, а 
за партнерите во проектот кои работат на развој на образовни програми 
за неформално образование, за Република Македонија да се одржи во 
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Гостивар. Давајќи свој придонес во наведната активност, Канцеларијата 
за рурален развој ги ангажираше проф. д-р Љупчо Михајлов и проф. д-р 
Лилјана Колева-Гудева за учество во постапката за креирање курикулум. 
Во тек е подготовка на работилниците за формалното и неформалото 
образование, кои во перидот 13-17 септември се одржаа во Бања Лука, 
Босна и Херцеговина и Нови Сад, Србија.

Со објавување на Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2010 година беше предвидено стекнувањето со средства 
за поддршка во делот за подигање на нови лозови и овошни насади 
да не може да се добие доколку инвеститорот не располага со наод од 
лабораторија за количеството хранливи материи во почвата. Канцеларијата 
за рурален развој излезе во пресрет на интересот на земјоделците од 
Североисточниот, Источниот и Југоисточниот, а во одделни случаи 
и од Централниот плански регион. Покрај услугата за физички лица, 
квалитетот и одговорниот однос во работењето на Канцеларијата за 
рурален развој беше препозната и од страна на поголеми правни лица, па 
во текот на август и септември, вработениот од Канцеларијата за рурален 
развој раководеше со постапката за земање почвени проби за агрохемиска 
анализа кај 3 правни лица за површина од над 500 ha.

Во април, Канцеларијата за рурален развој од страна на Центарот за 
развој на Источниот плански регион беше известена дека нејзината понуда 
за изработка на Студијата за одржив развој на органското земјоделско 
производство во Источниот плански регион е избрана за најповолна. По 
потпишувањето на Договорот веднаш се започна со активности, со оглед 
на фактот дека целата процедура треба да заврши за време од 6 месеци. 
Одржани се 4 работни средби, спроведена е анектна активност кај 1.000 
земјоделски стопанства од Источниот плански регион, заради стекнување 
увид во земјоделската пракса која земјоделците ја спроведуваат при 
организрање производство. Анкетата беше извршена од страна на 15 
анкетари, студенти на Земјоделскиот факулет, а при подготовката на 
прашалникот, работилниците за SWOT анализа и анализа на проблеми 
и дијаграм на цели, како и во практичната обука на анкетарите беа под 
директна контрола на Канцеларијата за рурален развој.

Крајот од август беше облежан со теренски активности за земање 
почвени проби за вршење агрохемиски анализи кај 3 стопански субјекти. 
Во текот на три неделни теренски активности беа земени над 300 почвени 
проби.

Во април и август, вработен во Канцеларијата за рурален развој 
учествуваше во работата на Комисијата за изработка на правилници за 
органско земјоделско производство на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, давајќи целосен придонес во напорите за 
усогласување на домашната со законодавството од Унијата.

Преземани се активности за редовно информирање на сите 
заинтересирани за новините во земјоделството, преку редовно објавување 
на прилози преку Интернет страницата од Канцеларијата за рурален 
развој. 
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Во текот од септември започнати се активности за обнова на изгледот 
на интернет страните од Катедрата за заштита на растенијата и животната 
средина, Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина и 
Канцеларијата за рурален развој.

15.2.Апликативна работа во опитен центар – Струмица 2009/10 год.
Создавање нови сорти на пченица и јачмен:
Во текот на 2009/10 година, на површините од УГД Земјоделски 

факултет, Штип, Наставен центар - Струмица, изведени се испитувања 
на 4 сорти пченица и 3 сорти јачмен во три повторувања, со големина на 
опитна парцелка од 5м2, со цел, размножување и избирање на корисни 
генотипови во наредните години.

Со 7 сорти јачмен од домашно и странско потекло, се формираа 
25 различни комбинации од јачмен со меѓусебно вкрстување. Од 
комбинациите со јачмен 15 се со просто вкрстување, 5 се со повратно 
вкрстување, а 5 се со сложено вкрстување. 

Од хибридните потомства  во Ф
1
 генерација беа посеани околу 21 

комбинации со јачмен и 10 комбинации со пченица, од секоја комбинација 
беше посеано по 5 редови со должина од 1m.      

Во Ф
2 
генерација беа посеани хибридни семиња од 17 комбинации со 

јачмен и 20 комбинации со пченица во Ф
2
 и Ф

3 
генерација, со различен број 

редови од секоја комбинација (10-20), зависно од семенскиот материјал од 
претходната година.

Обнова и одржување на сортите од пченица и јачмен:
Во 2009/10 година имавме засеано линии од по 1.500 класа за 

обнова на семенски материјал од мека пченица сорта мила и баргала, од 
сортите тврда пченица:  ива,  мина, ангела и победа беа посеани по 500 
класа, и јачмен хит, извор, егеј и македо беа посеани по 1.500 класа.  Во 
текот на вегетацијата е извршена негативна селекција на линиите кои се 
несоодветни на сортата, а останатите линии ќе послужат како материјал за 
добивање предосновно семе во наредната 2010/11 години. Вкупно посеана 
површина - 1,0 ха. 

Семепроизводство на семе од пченица и јачмен
Во 2009/10 година  на површините од УГД Земјоделски факултет, 

Штип, Опитен центар - Струмица, посеано и добиено:
Предосновно семе (П.О) од мека пченица сорта мила  на површина од 

0,6 ха добиено 2990 кг, мека пченица баргала на површина 0,2 ха, добиено 
760 кг, јачмен: хит на површина од 0,4 ха, добиено 1450 кг, јачмен извор  
0,2ха, добиено 580 кг, јачмен македо 0,2 ха, добиено 520 кг,  и јачмен егеј 
0,2х, добиено 450 кг. 

Основно семе (О) посеано сорта мила: 7 ха, добиено 30.930 кг, 
јачмен сорта хит 5,5ха добиено 16.010 кг.

Сертифицирано семе I генерација С
1
 пченица мила посеано 8 ха, 

добиено 18.320 кг., јачмен сорта хит 3,5 ха, добиено 9.040 кг. 
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Сортови опити од МЗШВ-Управа за семе и саден материјал
Во 2009 година во Наставен центар – Струмица  беа поставени сортни 

опити од 25 видови полјоделски и градинарски култури со различен број 
сорти од секој вид, за кои сортни опити семенски материјал се добива 
од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. 
Македонија. Од полјоделските култури во опит беа вклучени: 10 сорти 
пченка, 6 сорти сончоглед, 4 сорти цвекло, мека пченица 5 сорти, тврда 
пченица 2 сорти и јачмен 2 сорти.

Од градинарските култури во сортни опити беа вклучени: пролетна 
зелка 8 сорти, есенска зелка 8 сорти, брокола 4 сорти, салата 3 сорти, 
кељ пупчар 2 сорти, ротква 1 сорта, подлога за лубеница и диња 2 сорти, 
карфиол 2 сорти, спанаќ 4 сорти, целер 2 сорти, праз 1 сорта, пролетен 
кромид 1 сорта, есенски кромид 5 сорти, морков 3 сорти, пиперка 5 
сорти, домати со расадување 5 сорти, домати со директна сеидба 1 сорта, 
лубеница 4 сорти, диња 2 сорти, компир 6 сорти, долга краставица 4 
сорти, краставица корнишони 5 сорти и тиквица 2 сорти. Вкупно посеана 
површина со сортни опити – 1,0 ха.  

Во јануари 2010 година за наведените полјоделски и градинарски 
култури беа изготвени извештаи и доставени до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за семе и саден 
материјал.

Во 2010 година во наставен центар – Струмица пак беа поставени 
сортни опити од 14 видови полјоделски и градинарски култури со различен 
број сорти од секој вид, за кои сортни опити семенски материјал се добива 
од  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. 
Македонија. Од полјоделските култури во опит беа вклучени: 13 сорти 
пченка, 13 сорти компир, 2 сорти луцерка.

Од градинарските култури во сортни опити беа вклучени: есенска 
зелка 4 сорти, цвекло 2 сорти, карфиол 2 сорти, морков 2 сорти, пиперка 
8 сорти, домати со расадување 3 сорти, модар патлиџан 2 сорти, лубеница 
3 сорти, диња 2 сорти, кратка краставица 1 сорти, краставица корнишони 
2 сорти и тиквица 2 сорти. Вкупно посеана површина со сортни опити – 
0,5 ха.  

15.3. Извештај за апликативен  проект Ген-банка за 2009/10 год.
Во растот и развитокот на растението, вегетативните фактори имаат 

големо влијание врз модификацијата, при што се создаваат разноличности 
помеѓу индивидуите (често пати и исчезнување) во популацијата, изразена 
преку три фактори: модификација под дејство на надворешните услови, 
генетски рекомбинации (формирање на нова генетска комбинација како 
резултат на странооплодување меѓу индивидуи различни по генотип) и 
мутации (промена на наследниот материјал на клетката, може да биде 
генетска или хромозомска).

Токму поради оваа, согледувајќи ја неопходноста од создавање 
на банка на гени во нашата земја, Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, се одлучи за финансирање ваков проект со 
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цел поголем број видови да се чуваат, а со тоа се избегне опасноста од 
нивно исчезнување.

Во текот на извештајната 2009/10 год. по проектот „Одржување на 
колекционираните и воведени популации сорти и хибриди во Ген-банка”  
е продолжено  со  прибирање,  евидентирање, регистрирање и внесување 
во  колекцијата на нови  материјали од градинарски, индустриски и житни 
култури добиени преку размена.

Покрај тоа е работено и на обнова на дел од колекционираниот 
материјал, со цел да се обезбеди резерва семе за размена и чување во банка 
на гени.

На дел од материјалот кој беше евалуиран во опитно поле (активна 
ген-банка), вршено е анализирање на морфолошките и биолошките 
својства, при што е утврдено голема дивергентност кај одделни растителни 
видови  и тоа со висок коефициент  на варирање на одделни  особини.

Со помош на дескриптори го вршевме описот и конкретната  
карактеризација  на колекционираниот материјал  за  Ген-банка.

Добиените резултати од теренските, полските и лабораториските 
испитувања ни овозможуваат да претпоставиме дека во нашата земја 
постојат видови кои по своите особини се од посебно значење како 
генетски ресурси за корисни цели што треба да се чувани.
15.4. Реализација на донација

Во месец јуни добиена е електрохемиска опрема (Autolab PGSTAT 
128N) што е донација од Alexander von Humboldt фондацијата од Германија 
како резултат на успешно реализиран постдокторски престој на проф. 
Рубин Гулабоски на Медицинскиот факултет при Университетот во 
Саарланд, Германија. Со оваа опрема и со дополнителна електрохемиска 
опрема, во оваа година е формирана нова лабораторија за Биоелектрохемија 
на Земјоделскит факултет.

15.5. Реализација на првите одбрани на магистерски трудови
Одбранет е првиот магистерски труд на Катердата за заштита на 

растенијата и животната средина од страна на помл. асистент Билјана 
Ковачевиќ, со наслов: „Проучување на причинителот на некрозата на 
стеблената срж на доматот - Рseudomonas mediterranea Сattara et al., 2002, 
во Македонија“, под менторство на проф. д-р Саша Митрев, претседател 
на комисија проф. д-р Илија Каров и член доц. д-р Душан Спасов;

Помлад асистент Билјана Атанасова ја одбрани својата магистерска 
теза со наслов „Фаунистички состав на цикадите (Homoptera: Auchenor-
rhyncha) кај виновата лоза во Република Македонија“ на Факултетот за 
земјоделски науки и храна, УКИМ – Скопје, под менторство на проф. д-р 
Станислава Лазаревска.

Одбранет магистерски труд „Варијабилност на некои фенотипски 
и биохемиски својства кај некои домашни генотипови ориз (Oryza sati-
va L.)” од асс. Наталија Маркова; под менторство на проф. д-р Верица 
Илиева, претседател на Комисија проф. д-р Илија Каров и член проф. д-р 
Рубин Гулабоски.
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Васко Златковски - член на Националниот тим за изработка на Закон 
за органско земјоделско производство и подзаконските акти, учествува во 
изработка на правилниците за:

 – органско полјоделско производство, 
 – органско сточарско производство, 
 – органско пчеларско производство, 
 – самоникнати лековити и зачински растенија
 – собирање, пакување, превоз и скалдирање на производи со органско 

потекло (се мисли на органско земјоделство)
 – преработки во органското земјоделско производство.

15.6. Активности на Катедрата за растително производство
Во текот на 2010 година активноста на професорите и асистентите кој 

припаѓаат во оваа катедра се одвива во рамките на предвиденита програми 
за редовно одржување на   наставниот процес од прв и втор циклус на 
студии. 

Во  2010 година се спроведе настава и испити за првата генерација на 
студенти од  II циклус на студии кој се запишаа на модулите предвидени 
со програмата на Катедрата за растително производство. Целта на оваа 
студиска програма е образување и оспособување на високообразовен 
стручен кадар за стручна и иницијална научна работа во областа на 
растителното производство. 

Земјоделскиот факултет – Катедрата за растително производство, 
изготви Проект за втор циклус академски универзитетски студии од 
групата Растително производство. Исто така, изготвени се и наставни 
планови и програми, извор на средства за финансирање на студиите, 
како и список на потребниот број на наставно-научен кадар за успешно 
изведување на наставата. Наставната програма е составена од неколку 
тематски предмети на проучување и изработка на магистерскиот труд. 
Вториот циклус академски универзитетски студии се организираат по 
принципот на кредит-трансфер систем. Целокупните студии се вреднуваат 
со 120 кредити. 

Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, 
во чиј состав работи Катедрата за растително производство, во редовен 
работен однос има вработено двајца вонредни професори, еден доцент и 
повеќе соработници од областа на растителното производство, коишто се 
носители на вториот циклус студии.

На модулите предвидени според Проектот за втор циклус академски 
универзитетски студии од групата Растително производство во учебната 
2009/2010 година се запишаа, посетуваа настава и полагаа дел од 
предвидените испити  вкупно 9 студенти и тоа:

Модул 1 – Житни и мешункасти култури – 2  студента;
Модул 2 – Градинарски култури – 3  студента;
Модул 3 – Индустриски, лековити и ароматично-зачински 

култури 2 студента;
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Модул 4 – Органско растително производство – 2 студента;
Паралелно со посетувањето на наставата и полагањето на испитите 

тројца од студентите на коишто избрааните теми за магистерски труд се 
поврзани со полски опити, ги поставија истите и попочнаа со реализација 
на предвидените активности околу испитувањата.

Двајца од професорите членови на катедрата: проф. д-р  Љупчо 
Михајлов и проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски активно се вклучени во 
спроведување на стручна контрола на семенски посеви. Стручната 
контрола се изведува преку теренски активности со 2 контролни 
прегледа на семенските посеви на пријавените површини во околу 17 
земјоделски фирми на територијата на целата држава,  регистрирани за 
семепроизводство.

Останати активности: 
Проф. д-р Љупчо Михајлов:

– Учество како член во работата на Државна сортна комисија;
– Координатор за апликативните активности на Земјоделски факултет 

во опитните центри „Амзибегово“ и „Балван“.

Ас. м-р Фиданка Трајкова
– Учесник на првиот состанок за балканско поврзување во рамките на 

проектот „EU Balkan Vegetables“ на Институтот во Марица – Плов-
див; 

– Член на Уписната комисија за Земјоделски факултет – УГД за ака-
демската 2010/11 г., со задолжение за компјутерска обработка на по-
датоците на кандидатите во трите уписни рокови. 

15.7. Активности на Катедрата за биотехнологија, генетија и                        
селекција на растенијата
Останати активности: проф. д-р Верица Илиева

– Учество во проектот „Преструктуирање на советодавните услуги 
во Македонија”, реализиран од Канцеларијата за рурален развој при 
Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, 
во соработка со SNV и MAASP; 2008 - 2010 год. 

– Изработка на бизнис план за апликативни лаборатории (Лаборато-
рија за селекција и биотехнологија на растенијата);

– Учество на работилница „Материјал за вегетативно размножување 
на: винова лоза, овошни, шумски и декоративни растенија” органи-
зирана од Европската комисија и TAIEX во соработка со Управата 
за семе и саден материјал при МЗШВ. 27-29.01.2010 година. Скопје;

– Учество на курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN 
ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација” 
организиран од Институтот за акредитација на РМ. 7-9.4.2010 годи-
на. Скопје. 

– Контрола на квалитет на семе и саден материјал;
– Учество во изработка на Студија за органско производство;
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– Работна посета на лабораториите за испитување на семе при Институт 
за ратарство и повртарство во Нови Сад и  Институт за кукуруз во 
Земун Поље, 10–12.03. 2010 год.;

– Учество на Меѓународна конференција „ПРЕПАРЕ собир 2010”, 
30.08– 03.09.2010 год., Охрид.

15.8. Активности на Катедрата за преработка на земјоделските 
производи
Катедрата за преработка на земјоделските производи извештајната 

година за прв пат започна со реализација на втор циклус на студии. 
Интересот беше задоволителен, со тоа што на оваа катедра се запишаа 
најмногу 13 кандидати за модулот: Преработка и контрола на анималните 
производи.

Реализирани се повеќе контакти со преработувачките капацитети 
во Република Македонија за изведување на практична настава и пракса 
за студентите како од прва така и од втор циклус. Овие преговори ќе 
се финализираат со потпишување на договори за соработка помеѓу 
Универзитетот и стопанството. 

15.9. Апликативни активностите на ,,Уни-сервис – АГРО“ 
РЕ Амзибегово и РЕ Балван во 2009/2010 година
На обработливите површини во РЕ Амзибегово и РЕ Балван во 

производната 2009/2010 година се спроведени активности  за навремено 
извршување на есенската и пролетната сеидба на семенски посеви со жита. 
Во пролетниот период, поточно во текот на март 2010 година  откако 
есента се изврши  квалитетна основна обработка, на дел од површините 
во РЕ Балван и мал дел во РЕ Амзибегово насадени се овошни насади со  
вишни и сливи.

Во наведените работни единици се организира и спроведува обработка 
на вкупна земјоделска оранична површина од околу 217 хектари (95 во 
Амзибегово и 122 во Балван). Структурата на застапеност на посевите и 
насадите во производната 2009/2010 година е следната:

РЕ Амзибегово
1. Површини со повеќегодишни полјоделски култури:
1.1. Луцерка 23 ha.
2. Површини со повеќегодишни овошни култури: 
2.1. Вишна (I година) 1 ha.
3.Површини со едногодишни семенски есенски житни култури 50 ha.
    од кои 39 ha. со пченица и 11  ha. со есенски јачмен;
3. Површини со едногодишни семенски пролетни култури 
3.1.Пролетни жита (јачмен македо) 3 ha.
3.2.Соја 6 ha.
3.3.Сончоглед 1 ha.
3.4. Пипер 1 ha.
3.5. Диња 2 ha.
4. Втори култури:
4.1. Пченка за силажа 7 ha.
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РЕ Балван
1. Површини со повеќегодишни полјоделски култури:
1.1. Луцерка 17 ha.

1.2. Еспарзета 10 ha.
2. Површини со повеќегодишни овошни култури: 
2.1. Слива (I година) 1 ha.
2.2. Слива (I година) 6 ha.
3.Површини со едногодишни семенски есенски житни култури 72 ha.
од кои 50 ha. со пченица и 22. ha. со есенски јачмен;
3. Површини со едногодишни семенски пролетни култури:
3.1.Пролетни жита  (јачмен македо) 14 ha.

I. Р.Е. ,,БАЛВАН“ с.БАЛВАН
култура      сорта         категорија     вк. принос kg.    kg../ha.    
1.Ес. Јачмен  хит  ;      О.С                    25 100           3 220        
2. Ес. Јачмен  хит;        С.С.                    1 9 040        3 010
3. Ес. Јачмен   извор;     О.С.                   26 380         3 300       
4. Ес. Јачмен   извор;     С.С.1                 10 500         3 500        
5. Пченица;     мила;      С.С.1                  143 340     3 266      
6. Пченица;     мила;    меркантил            3 000         3 266      
7; Пченица баргала;        С.С.1                 30 700       3 340     
8. Пченица баргала;    меркантил              2 700        3 340      

На споменатите површини се произведени следниве количини 
натурално семе од високи категории:

II. РЕ АМЗАБЕГОВО
култура        сорта          категорија   вк. принос kg.    kg../ha.
1.Ес. Јачмен;   егеј;            П. О.С        4 100             5 180    
2.Ес. Јачмен;   егеј;             О.С.         13 500             3 370    
3.Ес. Јачмен;  хит;             П.О.С.         2 300             6 700    
4. Ес. Јачмен;  хит;               О.С.        24 900            4 150    
5. Пр.Јачмен; македо;       П.О.С           350            3 500    
6. Пр.Јачмен; македо;          О.С.       7 930            2 760    
7. Пченица;     мила;          П.О.С.       2 200            4 400   
8. Пченица;     мила;              О.С.     24 200           3 460   
9. Пченица;     мила;            С.С.1      55 000           3 660   
10. Пченица баргала;             С.С.1       19 800           3 185   
11. Пченица баргала;        меркантил    2 500          3 185   
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Добиените приноси од семенските посеви според правовременоста 
и квалитетот на основната, дополнителната, обработката на посевите во 
текот на вегетацијата и климатските услови на годината се задоволителни 
и во рамките на очекуваното.

Семенските посеви навремено и квалитетно се ожнеани и сместени во 
магацинскиот простор каде поголем дел се веќе доработени, извршена им 
е семеконтрола, декларирани се и подготвени за продажба. Во моментот 
на изготвување на извештајот околу половина од вкупно произведениот 
семенски материјал веќе е продаден на земјоделски производители.

На повеќегодишните насади и посеви се применуваат соодветните 
агротехнички мерки за нивна нега во текот на вегетацијата, и тие се во 
добра состојба. 

Во периодот по жетвата на семенските жита е набавена основна 
и приклучна механизација за основна и дополнителна обработка на 
површините и тоа:
1. Нов трактор марка „џондир“ со моќност од 120 kw;
2. Нов четворобразден современ плуг марка “Kwernerland“ за основна 

обработка соодветен за погоре опишаниот трактор; 
3. Агрегатирана сеалка со зафат од 4 m. и можност во еден премин да 

сее ѓубри и ваља (три работни операции со еден премин) марка “Kw-
ernerland“.
Поседувањето на новонабавената механизација овозможи 

правовремено и квалитетно извршување на основната обработка (орањето). 
Доколку временските услови дозволат и квалитетно извршување на 
сеидбата на семенски посеви во производната 2010/11 година.

На површините во РЕ АМЗАБЕГОВО се поставени полски опити на 
двајца магистранти  и континуирано секоја година се поставуваат нови 
линии и сорти на соја помеѓу кој се вршат по триесетина нови вкрстосувања 
на годишно ниво. Површините и магацинскиот простор, механизацијата 
како и опремата за доработка и манипулацијата на семенскиот материјал 
се користат за изведување на показна – теренска настава со студентите кој 
изучуваат теми и предмети од соодветната област.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ЕДИНИЦАТА

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите 2009/10 
година по предмети

Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  п
ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М
ат
ем
ат
ик
а

Штип 5 1 1 0 0 0 0 6 25%
Струмица 13 2 10 1 0 0 0 6.09 100%
Кавадарци 5 0 4 0 0 0 0 6 80%
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 58 9 19 10 6 4 0 6.87 80%
Струмица 56 2 19 4 3 0 1 6.51 50%
Кавадарци 114 6 55 24 11 2 0 6,6 85%
Св. Николе 43 0 11 13 4 1 0 6.83 67%

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 10 0 5 2 0 0 0 6.29 70%
Струмица 10 1 2 0 0 0 0 6.0 22%
Кавадарци 8 0 5 0 0 0 0 6.0 63%
Св. Николе 6 0 0 0 0 0 0 5.0 0%

АПРИЛ
2010

Штип 9 0 3 2 0 0 0 6.4 56%
Струмица 14 0 6 4 0 0 0 6.4 71%
Кавадарци 6 1 2 3 0 0 0 6.6 100%
Св. Николе 6 0 5 0 0 0 0 6.0 83%

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 2 0 1 0 0 0 0 6.0 50%
Струмица 8 0 2 0 0 0 0 6.0 25%
Кавадарци 2 0 2 0 0 0 0 6.0 100%
Св. Николе 3 0 2 0 0 0 0 6.0 67%

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 4 0 4 0 0 0 0 6.0 100%
Струмица 10 4 5 0 0 0 0 6 83%
Кавадарци 4 0 0 0 0 0 0 5.0 0%
Св. Николе 3 1 2 0 0 0 0 6.0 100%

СЕП.
2010

Штип 5 1 1 0 0 0 0 6.0 25%
Струмица 7 1 4 0 0 0 0 6 67%
Кавадарци 1 1 0 0 0 0 0 0 /
Св. Николе 1 0 0 0 0 0 0 5.0 0%
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Сесија

П
ре
дм

ет Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

Х
Е
М
И
ЈА

Штип 19 / 16 3 6,15 100
Струмица 12 1 11 6 100
Кавадарци 6 1 5 6 100

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 37 1 / 3 10 11 13 9,16 100
Струмица 58 3 1 4 9 16 24 8,91 100
Кавадарци 116 4 3 6 15 29 57 9,03 100
Св. Николе 70 / / 8 13 20 29 8,97 100

ФЕВ.
2010
ВТОР

Штип 2 1 1 8 100
Струмица / / / /

Кавадарци 2 / 2 7 100

АПРИЛ
2010

Штип 1 / 1 7 100
Кавадарци 1 / 1 8 100

ЈУНИ
ПРВ
термин

Штип 3 / 3 7 100
Кавадарци 1 / 5 0
Св. Николе 1 / 5 0

ЈУНИ
ВТОР
термин

Штип / / / /
Струмица / / / /
Кавадарци 1 / 5 0
Св. Николе / / / /

СЕП.
2010

Штип / / / /
Струмица / / / /
Кавадарци 1 1 5 0
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Сесија
П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

О
С
Н
О
В
И

 Н
А

 З
Е
М
ЈО
Д
Е
Л
С
К
А

 Т
Е
Х
Н
И
К
А

Штип 7 / 7 / / / / 6.0 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица 60 34 9 11 4 1 1 6.1 43
Кавадарци 114 42 42 16 7 / 7 6.9 86
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица 13 8 5 1 / 2 / 6.9 74
Кавадарци 27 23 3 1 / / / 6.3 30
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица 14 / 8 2 2 / / 6.8 100
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица 4 / 4 / / / / 6.0 100
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци 18 10 5 2 8 / / 6.5 40
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип
Струмица 1 1 100
Кавадарци 2 2 100
Св. Николе
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Сесија

П
ре
дм

ет
Наставен
центар В

к.
 

пр
иј
ав
ен
и

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  

П
ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

РА
З
В
О
Ј 
Н
А

 Х
У
М
А
Н
И

 Р
Е
С
У
РС

И

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 123 4 20 53 28 5 9 7,4 96.6
Струмица 59 1 42 9 4 3 0 6,4 100
Кавадарци 113 7 35 26 11 2 7 7,0 76,4
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци 20 0 10 3 2 0 0 6,5 75
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци 2 1 1 0 0 0 0 6 100
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 5 0 3 0 0 0 0 6,0 60
Струмица
Кавадарци 6 3 1 0 0 0 0 6 33,5
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе 1 0 1 0 0 0 0 6 100
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Сесија
П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

А
Н
ГЛ

И
С
К
И

 Ј
А
З
И
К

 1

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 120 1 64 30 9 8 8 6,8 99,1
Струмица 57 13 22 6 3 6 2 6,2 88,6
Кавадарци 111 1 30 26 18 12 7 6,2 85
Св. Николе*

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица 17 / 17 / / / / 6 100
Кавадарци 1 / 1 / / / / 6 100
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 1 / / / / / / 5 0
Струмица
Кавадарци 5 1 / / / / / 5 0
Св. Николе*

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци 4 2 2 / / / / 6 50
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 1 1 / / / / / / 0
Струмица
Кавадарци 4 / 1/ 3 / / / 6,7 100
Св. Николе*

СЕП.
2010

Штип 1 / / 1 / / / 7 100
Струмица
Кавадарци 1 / / / / / / 5 0
Св. Николе*

*Извештаите за Свети Николе се на еден заеднички извештај со 
Штип.
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

И
Н
Ф
О
РМ

А
Т
И
К
А

Штип 4 / 4 / / / / 6 100
Струмица 2 2 / / / / / / /
Кавадарци 4 2 1 / / / / 6 50
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 4 / 2 1 / 1 / 7 100
Струмица 2 / 1 / / / / 6 50
Кавадарци 2 / 1 / / / / 6 50
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

АПРИЛ
2010

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци 1 / 1 / / / / 6 100
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица 7 / 4 3 / / / 6.4 100
Кавадарци 104 38 28 10 9 8 2 7,05 86,36
Св. Николе 59 14 23 7 2 10 3 7.18 100

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 45 7 17 8 5 4 1 7 92,1
Струмица 43 23 16 2 1 6.2 44.2
Кавадарци 40 21 17 / / / / 6 89,47
Св. Николе / / / 1 / / / / /

СЕП.
2010

Штип 12 10 2 6 100
Струмица 21 8 4 1 / / / 6.2 38,4
Кавадарци 22 7 5 / / / / 6 33,33
Св. Николе 9 3 6 / / / / 6 100
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Сесија
П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

Б
О
Т
А
Н
И
К
А

 

Штип 11 1 9 / / / / 6 90
Струмица 10 / 4 / / / / 6 40
Кавадарци 2 1 1 / / / / 6 100
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 4 1 2 1 / / / 6,33 100
Струмица 10 1 8 1 / / / 6,11 100
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица 1 1 / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 6 2 4 / / / / 6 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 41 19 11 4 3 1 3 7,13 100
Струмица 45 28 4 3 1 1 / 6,9 53
Кавадарци 101 53 26 9 2 / 3 6,7 88,4
Св. Николе 59 33 9 6 4 1 / 6,85 76,92

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 23 5 7 5 4 2 / 7,05 100
Струмица 36 11 10 1 / / / 6,1 45,0
Кавадарци 41 19 7 / / / / 6 33,0
Св. Николе 21 5 8 2 1 / / 6,36 68,75

СЕП.
2010

Штип 13 4 3 3 2 / / 6,87 92,85
Струмица 30 1 5 1 / / / 6,2 30,0
Кавадарци 43 5 8 / / / / 6 25,0
Св. Николе 13 6 2 1 1 / / 6,75 57,14
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

Б
И
О
Х
Е
М
И
ЈА

 
П
ро
ф

. д
-р

 Р
уб
ин

 Г
ул
аб
ос
ки

Штип 19 / 16 3 6,15 100
Струмица 12 1 11 6 100
Кавадарци 6 1 5 6 100
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип / / / /
Струмица 9 / 3 6 7,5 100
Кавадарци 4 / 1 2 1 100
Св. Николе / / / /

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип / / / /
Струмица / / / /
Кавадарци 2 1 1 7 100
Св. Николе / / / /

АПРИЛ
2010

Штип 1 / 1 7 100
Струмица / / / /
Кавадарци / / / /
Св. Николе / / / /

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 37 1 8 12 6 2 8 8,61 97
Струмица 50 5 12 5 3 2 4 7,2 57
Кавадарци 105 2 12 20 17 9 45 8,53 100
Св. Николе 66 1 10 13 10 10 21 8,17 98

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 7 2 1 3 1 8 100
Струмица 16 4 7 2 6,2 56
Кавадарци 2 1 5 0
Св. Николе / / / /

СЕП.
2010

Штип 1 / 8 8 100
Струмица 14 3 6 2 6,2 57
Кавадарци 2 2 / /
Св. Николе 4 / 1 2 1 100
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ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Б
 И

 О
 Х

 Е
 М

 И
 Ј

 А
 

П
ро
ф

. д
-р

 Л
ил
ја
на

 К
ол
ев
а-
Гу
де
ва

Струмица 50 5 12 5 3 2 4 7,2 57.8

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Струмица 16 4 7 2 - - - 6.2 64.3

СЕП.
2010 Струмица 14 3 6 2 - - - 7.0 72.7
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Сесија

П
ре
дм
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Наставен
центар

В
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Успех

П
ро
се
чн
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 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

О
С
Н
О
В
И

 Н
А

 Е
К
О
Н
О
М
И
ЈА

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 2 0 2 0 0 0 0 6,0 100
Струмица
Кавадарци

Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 4 0 1 1 1 0 0 7 75
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 102 7 25 29 10 5 8 7,2 81
Струмица 48 7 26 5 6 0 0 6,5 90,2
Кавадарци 105 11 33 31 9 4 7 7,1 89,4
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 25 2 13 7 2 1 0 6,6 100
Струмица 17 3 8 6 0 0 0 6,4 100
Кавадарци 19 2 8 0 0 0 0 6 47
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип 5 1 1 0 1 0 1 8,0 75
Струмица 6 2 3 0 0 0 0 6 75
Кавадарци          
Св. Николе 3 0 2 0 0 0 0 6 66,6
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Сесија
П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
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 п
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ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
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 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

РА
С
Т
И
Т
Е
Л
Н
А

 Е
К
О
Л
О
ГИ

ЈА
  И

 Ф
И
Т
О
Ц
Е
Н
О
Л
О
ГИ

ЈА

Штип 1 0 1 0 0 0 0 6 100
Струмица 6 1 3 0 0 0 0 6 43
Кавадарци 2 0 1 0 0 1 0 7,5 50

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип /
Струмица /

Кавадарци /

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 4 0 2 1 0 0 1 7,6 100
Струмица 3 1 1 0 0 0 0 6 75

Кавадарци 1 0 0 0 0 0 0 / 0

АПРИЛ
2010

Штип 2 0 2 0 0 0 0 6 100
Струмица 1 0 1 0 0 0 0 6 100
Кавадарци /

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 102 0 46 24 9 8 1 6,8 86
Струмица 52 7 30 4 2 1 1 6,4 84

Кавадарци 104 13 37 17 15 3 8 7,1 88

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 15 4 5 2 1 0 0 6,5 72
Струмица 10 3 3 1 0 0 0 6,2 57
Кавадарци 23 3 4 1 1 0 0 7 30

Св. Николе
Студентите се регистрирани на заеднички 

список со Штип

СЕП.
2010

Штип 13 1 7 3 0 0 0 6,3 83
Струмица 14 3 5 0 0 0 0 6,6 45
Кавадарци 18 6 6 1 1 0 0 6,4 66

Св. Николе
Студентите се регистрирани на заеднички 

список со Штип
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Сесија
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  П
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6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

ГЕ
Н
Е
Т
И
К
А

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 77 3 8 12 28 17 9 8,1 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 2 1 1 / / / / 6 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 1 1 / / / / / / /
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 1 / 1 / / / / 6 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип 1 1 / / / / / / /
Струмица
Кавадарци
Св. Николе
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6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

О
С
Н
О
В
И

  Н
А

 Р
А
С
Т
И
Т
Е
Л
Н
О

 П
РО

И
З
В
О
Д
С
Т
В
О

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 81 4 58 7 1 1 3 6,5 90,9
Струмица 49 4 19 5 1 / 5 6,9 66,7
Кавадарци 46 1 16 15 4 / 4 7,0 86,7
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 6 / 5 / / / / 6,0 83,3
Струмица 7 / 6 / / / / 6,0 85,8
Кавадарци 4 3 1 / / / / 6,0 100
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 6 1 4 / / / / 6,0 80
Струмица 9 3 4 / / / / 6,0 66,7
Кавадарци 1 / 1 / / / / 6,0 100
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 3 / 2 / 1 / / 6,8 100
Струмица 4 / 4 / / / / 6,0 100
Кавадарци 4 4 / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 2 / 2 / / / / 6,0 100
Струмица 2 / 2 / / / / 6,0 100
Кавадарци 3 / 2 1 / / / 6,4 100
Св. Николе / / / / / / / / /

СЕП.
2010

Штип / / / / / / / / /
Струмица 1 1 / / / / / / /
Кавадарци 5 / 3 1 / / / 6,3 80
Св. Николе / / / / / / / / /
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П
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се
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це
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%
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ож
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6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

П
О
Л
ЈО
Д
Е
Л
С
Т
В
О

Штип 2 2 0 0 0 0 0 / /

Струмица 1 0 1 0 0 0 0 6 100

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 78 3 38 15 7 4 3 6,1 89
Струмица 49 7 22 9 5 1 0 6,0 88

Кавадарци 47 1 18 9 6 2 8 6,5 93

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 11 8 1 2 0 0 0 6,6 100
Струмица 4 0 3 0 0 0 0 6 75

Кавадарци 2 1 0 0 0 0 0 / /

АПРИЛ
2010

Штип 5 1 1 1 1 0 0 7 75
Струмица 3 0 3 0 0 0 0 6 100
Кавадарци 1 0 1 0 0 0 0 6 100

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 2 1 0 1 0 0 0 6 100
Струмица 1 1 0 0 0 0 0 / /

Кавадарци 1 0 0 0 0 0 0 / /

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 3 1 1 1 0 0 0 6,5 100
Струмица 2 1 1 0 0 0 0 6 100

Кавадарци 2 0 1 0 0 0 0 6 50

СЕП.
2010

Штип 2 1 1 0 0 0 0 6 100
Струмица 3 1 1 0 0 0 0 6 50
Кавадарци 5 3 0 0 0 0 2 10 100
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ож

ен
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6 7 8 9 10

X
2009

З
О
О
Л
О
Г
И
ЈА

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ПРВ
термин

Штип 1 - - - 1 - - 8 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IV
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IX
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе
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Сесија
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Н
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Успех

П
ро
се
чн
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 о
це
нк
а

%
  П
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ож
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6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

О
С
Н
О
В
И

 Н
А

 С
Т
О
Ч
А
РС

К
О
Т
О

 П
РО

И
З
В
О
Д
С
Т
В
О

Штип / / / / / / / / /
Струмица 3 1 1 1 / / / 6,5 10
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

АПРИЛ
2010

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 79 5 20 17 1 2 4 6,9 61
Струмица 50 4 18 5 1 4 / 6,6 61
Кавадарци 48 15 7 3 1 5 / 7, 48
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 28 1 11 4 1 / / 6,3 59
Струмица 12 1 4 / / / / 6,0 36
Кавадарци 27 1 12 5 / / / 6,2 65
Св. Николе / / / / / / / / /

СЕП.
2010

Штип 22 7 5 2 / / / 6,2 46
Струмица 12 2 1 1 2 / / 7,2 40
Кавадарци 10 3 4 1 / / / 6,2 71
Св. Николе / / / / / / / / /
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Сесија
П
ре
дм
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центар

В
к.
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ја
ве
ни

Н
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се
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е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

Ф
И
З
И
О
Л
О
ГИ

ЈА
  Н

А
  Р
А
С
Т
Е
Н
И
ЈА
Т
А

Штип 2 / 1 / / / / 6 50
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 75 7 17 19 14 4 2 7.1 82.0
Струмица 42 9 17 5 3 3 1 6 87.9

Кавадарци 43 12 9 5 5 5 4 7.6 90.3

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 21 2 9 4 3 - - 6,6 84.2
Струмица 16 2 5 2 1 1 1 7.1 71.4

Кавадарци 10 4 3 1 1 - 1 7.2 100.0

СЕП.
2010

Штип 10 3 4 1 1 - - 6,5 85.7
Струмица 7 1 3 1 - 1 - 6,8 83.3
Кавадарци 7 4 1 - 1 1 - 7.6 100
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Сесија
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В
к.

 п
ри
ја
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Успех
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се
чн
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це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

М
Е
Х
А
Н
И
З
А
Ц
И
ЈА

 В
О

 З
Е
М
ЈО
Д
Е
Л
С
К
О
Т
О

 П
РО

И
З
В
О
Д
С
Т
В
О

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица 48 26 11 5 / / 6 8,0 48
Кавадарци 47 17 12 6 2 / 9 7,4 66
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица 16 2 12 1 / / / 6,2 99
Кавадарци 13 1 10 2 / / / 7,6 99
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип
Струмица 2 1 1 6,5 100
Кавадарци 1 1 6 100
Св. Николе
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Сесија
П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

П
Е
Д
О
Л
О
ГИ

ЈА
 И

 П
О
Ч
В
Е
Н

 М
Е
Н
А
Џ
М
Е
Н
Т

Штип
Струмица 1 / 1 / / / / 6,0 100
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 77 3 39 20 7 5 3 6,8 100
Струмица 45 2 29 10 1 3 / 6,5 100
Кавадарци 45 2 26 11 1 3 1 6,5 97,7
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 3 / 2 / / 1 / 7,0 100
Струмица 2 / 2 / / / / 6,0 100
Кавадарци 4 1 1 1 / / 1 7,7 100
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 4 / 3 1 / / / 6,3 100
Струмица 2 / 2 / / / / 6,0 100
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица 3 1 2 / / / / 6,0 100
Кавадарци 2 / / 1 / 1 / 8,0 100
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип
Струмица 1 / 1 / / / / 6 100
Кавадарци
Св. Николе
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
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е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

А
Н
А
Т
О
М
И
ЈА

 С
О

 Ф
И
З
И
О
Л
О
ГИ

ЈА
 Н
А

 Д
О
М
А
Ш
Н
И
Т
Е

 Ж
И
В
О
Т
Н
И

Штип / / / / / / / / /
Струмица 2 1 1 / / / / 6 100
Кавадарци / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 3 2 / 1 / / / 7 100
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

АПРИЛ
2010

Штип / / / / / / / / /
Струмица / / / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / / / /
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 76 18 19 9 3 2 4 7 63,79
Струмица 49 13 14 2 2 3 / 6,71 58,33
Кавадарци 46 16 6 / 4 4 1 7,6 50
Св. Николе / / / / / / / / /

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 27 7 10 1 1 / 1 6,53 65
Струмица 7 6 / / / / 6,0 85,71
Кавадарци 20 3 9 1 / / / 6,1 58,82
Св. Николе / / / / / / / / /

СЕП.
2010

Штип 26 11 6 / / / / 6 57,69
Струмица 8 3 1 1 / / / 6,5 40
Кавадарци 15 4 7 1 / / / 7 63,63
Св. Николе / / / / / / / / /
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Сесија
П
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дм

ет
Наставен
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В
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Н
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Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

М
И
К
РО

Б
И
О
Л
О
ГИ

ЈА

Штип / / / / / / /
Струмица NE / / / / / /
Кавадарци / / / / / / /
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 78 3 28 21 6 6 2
Струмица 47 / 11 5 4 6 1
Кавадарци 48 / 10 7 9 3 5
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 12 / 5 1 / / 1
Струмица 8 2 3 / / / /
Кавадарци 10 / 7 1 2 / /
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 11 1 2 / 1 / /
Струмица НЕМА / / / / / /
Кавадарци 1 / 1 / / / /
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 2 / 2 / / / /
Струмица 51 2 12 7 5 3 2
Кавадарци 48 19 9 7 2 2 4
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 3 / / / / 1 /
Струмица 10 1 8 1 / / /
Кавадарци 1 / / 1 / / /
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип 2 1 / / / / /
Струмица 9 / / 1 2 / /
Кавадарци 3 1 1 / / /
Св. Николе

 Штип 5 1 1 / / / /  

OKT.  Струмица 4 / 2 1 / /  

2010  Кавадарци 2 1 / / / / /  

  Св. Николе          
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар В
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 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
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е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

И
Н
Д
У
С
Т
РИ

С
К
А

 М
И
К
РО

Б
И
О
Л
О
ГИ

ЈА

Штип 3 / 2 1 / / /
Струмица / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / /
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 78 3 28 21 6 6 2
Струмица / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / /
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип 12 / 5 1 / / 1
Струмица / / / / / / /
Кавадарци / / / / / / /
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип 11 1 2 / 1 / /
Струмица / / / / / / /
Кавадарци 17 / 6 1 3 1 1
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 78 2 16 24 10 9 10
Струмица 51 2 12 7 5 3 2
Кавадарци 48 19 9 7 2 2 4
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 7 / / / / / /
Струмица 10 1 8 1 / / /
Кавадарци 17 / 6 1 3 1 1
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип 9 1 3 / 2 / /
Струмица 6 / / 1 1 / /
Кавадарци 8 / 6 7 / 1 /
Св. Николе

 Штип 2 / / 1 / / /  

OKT.  Струмица 4 / 2 1 / /  

2010  Кавадарци 4 / 1 3 / / /  

  Св. Николе          



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

362

Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар В

к.
 п
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ја
ве
ни

Н
е 
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ав
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е

Успех

П
ро
се
чн
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 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

ГР
А
Д
И
Н
А
РС

Т
В
О

 И
 Ц
В
Е
Ќ
А
РС

Т
В
О

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 32 1 20 7 1 2 1 6,6 100
Струмица 31 - 16 9 3 1 2 6,8 100
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија

П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
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ни
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Успех

П
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се
чн
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це
нк
а

%
  П

ол
ож
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6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

Л
О
З
А
РС

Т
В
О

 И
 О
В
О
Ш
Т
А
РС

Т
В
О

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 32 / 12 12 5 2 1 6.6 100
Струмица 32 1 20 3 7 / 1 6.7 97
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица 2 / 1 1 8 100
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија
П
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В
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Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

С
Е
Л
Е
К
Ц
И
ЈА

 И
 С
Е
М
Е
П
РО

И
З
В
О
Д
С
Т
В
О

 

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 32 1 12 8 5 4 2 7,2 100
Струмица 32 / 15 5 1 1 2 6,9 75,0
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица 4 / 1 / / / / 6,0 25,0
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип / / / / / / / / /
Струмица 2 / 1 1 / / / 6,5 100
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип / / / / / / / / /
Струмица 5 / 5 / / / / 6,0 100
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип / / / / / / / / /
Струмица
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија
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В
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6 7 8 9 10

X
2009

ЃУ
Б
РИ

Њ
А

 И
 П
Л
О
Д
Н
О
С
Т

 Н
А

 П
О
Ч
В
И
Т
Е

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ПРВ
термин

Штип 32 - 24 5 2 - 1 6,4 100
Струмица 32 3 19 6 - 3 1 6,6 100
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ВТОР
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица 2 - 6 7 - - - 6,5 100
Кавадарци
Св. Николе

IV
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ПРВ
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ВТОР
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица 1 - 1 - - - - 6 100
Кавадарци
Св. Николе

IX
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар В

к.
 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  П

ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

З
РН

Е
С
Т
И

 И
 К
Л
У
Б
Е
Н
Е
С
Т
И

 К
У
Л
Т
У
РИ

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип 32 1 19 7 2 1 1 6,7 96,9
Струмица 32 0 11 9 4 2 3 7,2 90,6
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип - - - - - - - - -
Струмица 2 0 2 - - - - 6,0 100
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип - - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип - - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 1 0 1 - - - - 6,0 100
Струмица 1 0 1 - - - - 6,0 100
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип - - - - - - - - -
Струмица - - - - - - - - -
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а%

П
ол
ож

ен
и

6 7 8 9 10

ОКТ.
2009

Ф
И
Т
О
П
А
Т
О
Л
О
ГИ

ЈА

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ФЕВ.
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

АПРИЛ
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ПРВ
термин

Штип 30 5 8 3 3 - 1 6,1 60
Струмица 28 17 4 4 1 - 1 6,8 91
Кавадарци
Св. Николе

ЈУНИ
2010
ВТОР
термин

Штип 9 4 3 - 1 - - 6,2 80
Струмица 2 - 1 1 - - - 6,5 100
Кавадарци
Св. Николе

СЕП.
2010

Штип 9 - 6 - - - - 5,5 66,6
Струмица 8 1 5 1 - - - 6,1 85,7
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија
П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 
оц
ен
ка

%

П
ол
ож

ен
и

6 7 8 9 10

X
2009

Е
Н
Т
О
М
О
Л
О
ГИ

ЈА

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IV
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ПРВ
термин

Штип 30 3 23 3 1 - - 6,1 100
Струмица 13 - 8 4 - - 1 6,6 100
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ВТОР
термин

Штип 3 - 3 - - - 6,0 100
Струмица 18 4 11 1 1 1 - 6,4 100
Кавадарци
Св. Николе

IX
2010

Штип 1 - 1 - - - - 6 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
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е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а

%
  п
ол
ож

ен
ии

6 7 8 9 10

X
2009

З
А
Ш
Т
И
Т
А

 Н
А

 П
О
Л
ЈО
Д
Е
Л
С
К
И

 К
У
Л
Т
У
РИ

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IV
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ПРВ
термин

Штип 30 5 8 3 3 - 1 6,1 60
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ВТОР
термин

Штип 5 1 4 - - - - 6 100
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IX
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија

П
ре
дм

ет
Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
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е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а%

П
ол
ож

ен
и

6 7 8 9 10

X
2009

З
А
Ш
Т
И
Т
А

 Н
А

 Г
РА

Д
И
Н
А
РС

К
И

 Р
А
С
Т
Е
Н
И
ЈА

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IV
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ПРВ
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица 22 - 12 7 2 1 - 6,6 100
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ВТОР
термин

Штип - - - - - - - -
Струмица 8 1 4 2 - 1 - 6,7 100
Кавадарци
Св. Николе

IX
2010

Штип - - - - - - - - -
Струмица 2 - 1 - - - 1 8 100
Кавадарци
Св. Николе          
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Сесија

П
ре
дм

ет

Наставен
центар

В
к.

 п
ри
ја
ве
ни

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

П
ро
се
чн
а 

 о
це
нк
а%

П
ол
ож

ен
и

6 7 8 9 10

X
2009

Ф
И
Т
О
Ф
А
РМ

А
Ц
И
ЈА

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ПРВ
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

II
2010
ВТОР
термин

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

IV
2010

Штип
Струмица
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ПРВ
термин

Штип 26 1 14 1 6 3 1 7 100
Струмица 22 - 13 6 1 - 2 6,7 100
Кавадарци
Св. Николе

VI
2010
ВТОР
термин

Штип 5 1 4 - - - - 6 100
Струмица 9 1 5 - 1 2 - 7 100
Кавадарци
Св. Николе

IX
2010

Штип - - - - - - - -
Струмица 1 - 1 - - - - 6 100
Кавадарци
Св. Николе          
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XVII.4. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
1. Структура - број на вработени: наставници, соработници и 

административен кадар

Број Презиме и име Звање
Пост.
раб.
однос

Дог
овор

1 Гичев Владо Вонр. проф. да
2 Атанасова - Пачемска Татјана Доцент да
3. Мартиновска Цвета Вон. проф. да
4 Горачинова-Илиева Лидија Доцент да
5 Коцески Сашо Доцент да
6 Наташа Коцеска Доцент да
7 Милева Александра Доцент да
8 Стојановиќ Игор Асистент да
9 Здравев Зоран Асистент да
10 Делипетров Благој Асистент да
11 Матраковска Цветанка Асистент да

12 Кокаланов Васко Aсистент да

13 Чекеровски Тодор Помлад асистент да
14 Димов Горги Aсистент да
15 Златановска Билјана Асистент да
16 Максимова Наташа Aсистент да
17 Крстев Александар Aсистент да
18 Јовановски Влатко Aсистент да
19 Џидров Марјан Aсистент да
20 Лазарова Лимонка Помлад асистент да
21 Николовска Марија Лаборант да
22 Пачемска Сања Лаборант да
23 Буралиева Јасмина Лаборант да
24 Гелева Елена Лаборант да
25 Стојанова Александра Лаборант да
26 Пунчева Магдалена Насл. доц. Да
27 Нинослав Марина Насл. доц. Да
28 Пехчевски Јован Насл. доц. Да
29 Аристотел Тентов Вон. проф. Да
30 Антовски Љупчо Доцент да
31 Кирова Снежана Лектор да
32 Крсте Илиев Пом. лектор да
33 Даскаловска Нина Пом. лектор да
34 Рендевски Стојан Вонр. проф. Да
35 Шарац Василија Доцент да
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36 Стојанов Трајче Асистент да
37 Николвски Круме Доцент да
38 Костадиновски Александар Доцент да
39 Мицевски Трајко Професор да

Лазарев Дарко Асистент да
Давчев Љупче Асистент да

40 Шутева Габриела Тех. секретар да
41 Ѓеоргиева Никица Секретар да

42 Валентина Давчева
Референт за 
студентски 
прашања

да

43 Тоше Симоновски
Економ, курир, 
возач

да

44 Лазарова Олгица Хигиеничар да
45 Димитрова Ленче Хигиеничар да
46 Љуботенски Васил Чувар да
47 Стојчев Слободан Чувар да
48 Панов Вене Чувар да
49 Ронкова Невенка Чувар да
50 Николов Драги Чувар да

2. ОРГАНИЗАЦИОНА  ПОСТАВЕНОСТ  
Во состав на Факултет за информатика влегуваат следниве катедри:

1. Катедра за софтверско инженерство
 – Модул 1: Софтверско инженерство; 
 – Модул 2: Роботика и интелигентни системи; 

2. Катедра за информациони системи и технологии
 – Модул 1: Информациони системи и технологии; 
 – Модул 2: Криптографија и безбедност на информации; 

3. Катедра за пресметковна анализа и пресметковно инженерство
 – Модул 1: Пресметковна анализа и пресметковно инженерство; 

4. Катедра за математички науки
 – Модул 1: Mатематика (теориска и применета); 
 – Модул 2: Финансиска математика; 
 – Модул 3: Математичко – информатичко обрaзование; 

Поради неисполнување на условите за формирање катедри во 
учебната 2009/10 година (недоволен број на наставници), нивната функција 
ја извршуваше Наставно-научниот совет.

Во состав на Факултетот за информатика успешно функционира 
Институтот за информатика кој е формиран на 22.2.2010 година и како 
Раководител на институтот на 22.02.2010 година е назначен д-р Сашо 
Коцески.
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Во 2010/2011 година освен наставата која се одвива на насоката 
информатика на Факултетот за информатика во Штип започна и 
наставата на насоката бизнис информатика, а и постдипломските студии 
од оваа година се проширени со поголем број на области и модули и освен 
двегодишни ќе започнат и едногодишните постдипломски студии. 
3.   ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-
НАУЧНИОТ СОВЕТ

1. Дваесет и прва редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 22.9.2009 година (вторник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за избор на д-р Сашо Коцески во наставно - научно звање 

доцент за наставно- научната област софтверско инженерство на 
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Одлука за избор на д-р Наташа Коцеска во наставно - научно звање 
доцент за наставно- научната област софтверско инженерство на 
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

 – Одлука за избор на д-р Јован Пехчевски во насловно звање доцент за 
наставно- научната област информациони системи на Факултетот за 
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Одлука за дополнување на Правилникот на Факултетот за 
информатика;

 – Одлука за формирање Комисија за одбор на акредитација на 
студиските програми;

 – Одлука за формирање Комисија за контрола на квалитет;
 – Одлука за одобрување отсуство на м-р Зоран Здравев и покривање 

на трошоците за патувањето во износ од 250 евра од Фондот на 
Факултетот за информатика наменет за конференции и семинари;

 – Одлука за одобрување отсуство на м-р Александар Крстев и д-р 
Сашо Коцески и покривање на трошоците во износ од 15.000 денари 
од Фондот на Факултетот за информатика наменет за конференции 
и семинари; 

 – Одлука за покана на д-р Данило Глигоровски како визитинг –
професор на Факултетот за информатика;

2. Дваесет и втора редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 14.10.2009 година (среда)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Факултетот за 

информатика за 2008/09 година.
 – Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 

студенти на универзитетски академски студии од втор циклус,  
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 – Одлука за назначување на лица од Факултетот за информатика за 
работа со донираниот софтвер и негово активно вклучување во 
работата со студентите, 

 – Одлука за назначување на д-р Сашо Коцески како наставник по 
предметите Софтверски процеси и Архитектура на компјутери, 

 – Одлука за назначување на д-р Наташа Коцеска како наставник по 
предметите Интернет технологии и Е- општество, 

 – Одлука за распишување на Конкурс за наставник во насловно звање 
доцент на Факултетот за информатика, 

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за пријавените 
кандидати во дневен весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор на 
наставник во наставно- научна област информатика на Факултетот 
за информатика, 

 – Одлуката за одобрување отсуство на доц. д-р Наташа Коцеска 
во периодот од 28.10.2009 до 1.11.2009 година беше едногласно                                                                                                                                
усвоена,

 – Одлуката за одобрување отсуство на доц. д-р Сашо Коцески во 
периодот од 28.10.2009 до 1.11.2009 година беше едногласно усвоена

 – Одлуката за усвојување на Правилникот за организација и работењето 
на Факултетот за информатика беше едногласно усвоена.

3. Дваесет и трета редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 28.10.2009 година (среда)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за прифаќање на Елаборатот за организирање на трет циклус 

– докторски студии на Факултетот за информатика при Универзитет 
„Гоце Делчев“- Штип.

 – Одлука за запишување на кандидатот Зоран Златев на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Бобан Самарџиски на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Љупче Јаневски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Софија Тошева на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Гоце Богатинов на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Ристе Тимовски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Александар Симеонов на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Игор Трпковски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.
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 – Одлука за запишување на кандидатот Марија Стојмирова на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Благој Гранков на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Зоран Манасиев на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Тина Несторовска на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Илија Лазаревски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Александар Максимов на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Сашо Тасевски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Марјан Велкоски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Горан Маркоски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за Формирање на конкурсна комисија за запишување на 
студенти на универзитетски академски студии од втор циклус.

 – Одлука за дополнување на Елаборатот за втор циклус на - магистерски 
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

 – Предлог-одлука за ангажирање на д-р Драгор Заревски како 
наставник по предметот Професионална етика.

 – Одлука за одобрување отсуство на д-р Татјана Атанасова Пачемска и 
покривање на трошоците за ноќевање.

4. Дваесет и чатврта редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 9.11.2009 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за запишување на кандидатот Миран Митревски на втор 

циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Предраг Коцески на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Васко Башоски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Стојан Хаџи Николов на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.
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 – Одлука за запишување на кандидатот Виктор Михајловски на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Мишел Мирчески на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Силвана Јакимовска на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Ненад Јанковски на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Елена Иванова на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Милан Савов на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Кирил Самарџиски на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Кристина Пунчева на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Артур Пепа на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Кристина Богатинова на 
втор циклус универзитетски академски студии на Факултетот за 
информатика.

 – Одлука за запишување на кандидатот Ели Цветкова на втор циклус 
универзитетски академски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за одобрување отсуство и покривање на средства од фондот 
на Факултетот за информатика на м-р Марјан Џидров асистент  на 
Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип во период од 3.12.2009 год. до 5.12.2009 година во Тузла.

 – Одлука за одобрување на отсуство и покривање на средства од фондот 
на Факултетот за информатика на м-р Игор Стојановиќ асистент  на 
Факултетот за Информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип во период од 23.11.2009 год. до 27.11.2009 година во Белград 
- Р.Србија.

5. Дваесет и пета редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 23.11.2009 година (среда)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за пријавените 

кандидати во дневен весник „Дневник“ и „Лајм“ од 31.10.2009 година 
за избор на Наставник во насловно звање доцент за наставно-научна 
област информатика.
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 – Одлуки за признавање кредити на запишаните студенти на втор 
циклус (магистерски) студии на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.

 – Предлог-одлука за платено отсуство на м-р Благој Делипетров во 
периодот од 18.1.2010 до 1.11.2010 година.

 – Одлука за усвојување на пријава за софинансирање на развојно- 
истражувачкиот проект под наслов „Мобилен интегриран 
информационен систем за управување со работните активности“.

 – Одлука за усвојување на пријава за софинансирање на развојно- 
истражувачкиот проект под наслов „Мониторирање и оптимизација 
на превозот во автобуско транспортно претпријатие“.

6. Дваесет и шеста редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 16.12.2009 година (среда)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за усвојување на Елаборатот за втор циклус (магистерски) 

студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“- Штип.

 – Одлука за покривање на трошоците на м-р Влатко Јовановски за 
учество на меѓународна научна конференција „International Multidis-
ciplinary Scientifi c GeoConference & EXPO – SGEM 2010 во износ од 
120 евра.

 – Одлука за промена на предметот Менаџмент на информациони 
системи со предметот Мултимедија во 6 семестар во програмата на 
додипломски студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за избор на д-р Цвета Мартиновска во наставно - научно 
звање вонреден професор за наставно-научната област информатика 
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип беше едногласно усвоена.

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на 1 асистент по група 
предмети од областа математика, 1 помлад асистент по група предмети 
од областа математика, 2 асистенти по група предмети од областа 
на информатички технологии  и 2 асистенти по група предмети од 
областа информациони системи.

 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Цвета Мартиновска по предметот  
Дистрибуирани компјутерски системи и веб-сервиси во втор циклус 
(магистерски) студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Наташа Коцеска   по предметот  
Анализа на системски барања  во втор циклус (магистерски) студии 
на Факултетот за информатика.

 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Татјана Атанасова-Пачемска по 
предметот  Одбрани поглавја од математичка анализа во втор циклус 
(магистерски) студии на Факултетот за информатика.
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 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Владо Гичев по предметот  
Нумеричко решавање на парцијални диференцијални равенки во втор 
циклус (магистерски) студии на Факултетот за информатика.

 – Одлука за ангажирање на доц д-р Сашо Коцески по предметот  
Објектно-ориентирано софтверско инженерство во втор циклус 
(магистерски) студии на Факултетот за информатика.

7. Дваесет и седма редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 27.1.2010 година (среда)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за распишување Конкурс за избор на 1 наставник по група 

предмети од областа информатика. 
 – Предлог-одлука за ангажирање на д-р Марија Михова како наставник 

по предметот Компајлери
 – Одлука за одобрување отсуство на м-р Александар Крстев и 

покривање на средствата за учество на конференција во износ од 310 
евра.

 – Одлука за одобрување отсуство на м-р Наташа Максимова и м-р 
Билјана Златановска.

 – Предлог-одлуката за ангажирање на д-р Магдалена Пунчева како 
наставник по предметот Моделирање и симулации беше едногласно 
усвоена

8. Дваесет и осма редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 22.2.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлуката за Предлог – конкурс за упис на студенти во студиската 

2010/2011 година беше едногласно усвоена.
 – Одлуката за формирање на Рецензентска комисија за избор на 1 

асистент по група предмети од областа математика беше едногласно 
усвоена.

 – Одлуката за формаирање Рецензентска комисија за 1 помлад асистент 
по група предмети од областа математика беше едногласно усвоена.

 – Одлуката за формирање на Рецензентска комисија за 2 асистенти 
по група предмети од областа на информатички технологии беше 
едногласно усвоена

 – Одлуката за формирање на Рецензентска комисија за 2 асистенти 
по група предмети од областа на информациони системи беше 
едногласно усвоена

 – Одлуката за формирање на Рецензентска комисија за избор на 
1 наставник по група предмети од областа Информатика беше 
едногласно усвоена.
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 – Одлуката за формарање на Институт за информатика беше 
едногласно усвоена

 – Одлука за назначување на доц. д-р Сашо Коцески како раководител 
на Институтот за информатика беше едногласно усвоена.

 – Одлуката за отсуство на м-р Зоран Здравев, доц. д-р Татјана А. 
Пачемска и Сања Пачемска беше едногласно усвоена.

9. Дваесет и девета редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 15.3.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлуката за одобрување отсуство на д-р Владо Гичев од 18 до 

19.3.2010 година беше едногласно усвоена.
 – Одлуката за одобрување отсуство на д-р Владо Гичев од 8.4.2010 до 

28.4.2010 година беше едногласно усвоена.
 – Одлуката за формирање на Комисија за покривање на предметот 

Информатика на другите факултети во склоп на Универзитетот 
беше едногласно усвоена.

 – Одлуката за априлска казнена сесија беше едногласно усвоена.
 – Одлуки за признавање на испити согласно разгледуваните документи 

од страна на формираната комисија на Факултетот за информатика
 – Одлуката за одобрување отсуство на Сашко Донев на 8.4.2010 и на 

28.4.2010 година беше едногласно усвоена.

10. Триесетта редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 6.05.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за верификација на мандат на м-р Горги Димов како член на 

Наставно- научен совет.
 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден 

асистент од наставно-научна област информатика по објавениот 
Конкурс во дневнитe весници „Дневник“ и „Лајм“ на 17.3.2010 година.

 – Одлука за измена на студиската програма на Факултетот за 
информатика по предметите Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2  и 
дополнување на студиската програма на Факултетот за информатика 
со факултативен предмет „Спорт и спортски активности“.

 – Одлуката за Задолжување на м-р Зоран Здравев и м-р Горги Димов 
за изготвување на единствена студиска програма по предметот 
Информатика на неинформатичките факултети беше едногласно 
усвоена.

 – Одлука за одобрување на молбите за префрлување на студенти од 
други факултети и универзитети на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 



Годишен извештај

381

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на 1 наставник во сите звања 
од областа на информациони системи на Факултет за информатика 
при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип 

 – Одлука за учество на студенти и еден асистент од Факултет за 
информатика на „Електријада 2010“

 – Одлука одобрување отсуство на м-р Тодор Чекеровски за учество на 
Електријада во периодот од 18 до 24.5.2010 година 

 – Одлука за одобрување отсуство на м-р Александар Крстев од 6 до 8 
септември 2010 година 

 – Одлука за одобрување отсуство на м-р Игор Стојановиќ од 23 до 26 
јуни 2010 година 

 – Одлука за одобрување отсуство на д-р Александра Милева од 8 до 12 
јуни 2010 година 

 – Одлука за усогласување на Студиската програма 2007/08 на Факултет 
за информатика 

11. Триесет и прва редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 31.5.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлуката за избор на м-р Александар Крстев во звање асистент за 

наставно-научна област информациони системи беше едногласно 
усвоена

 – Одлуката за избор на м-р Марјан Џидров во звање асистент за 
наставно- научна област информациони системи беше едногласно 
усвоена.

 – Одлуката за избор на м-р Горги Димов во звање асистент за наставно- 
научна област информатички технологии беше едногласно усвоена

 – Одлуката за избор на м-р Влатко Јовановски во звање асистент за 
наставно- научна област информатички технологии беше едногласно 
усвоена

 – Одлуката за избор на д-р Александра Милева во звање доцент за 
наставно- научна област информатика беше едногласно усвоена

 – Одлуката за избор на Лимонка Лазарова во звање помлад асистент за 
наставно- научна област математика беше едногласно усвоена

 – Одлуката за усогласување на студиските програми на Факултетот за 
информатика беше едногласно усвоена

 – Одлуката за формирање на Комисија за упис на студенти на 
Факултетот за информатика во учебната 2010/11 година беше 
едногласно усвоена

 – Одлука за одобрување на молбите за префрлување на студенти од 
други факултети и универзитети на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и признавање на испити 

 – Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети на 
Факултетот за информатика во учебната 2010/2011 година. 
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12. Триесет и втора редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 2.6.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за избор на м-р Цветанка Матраковска во звање асистент за 

наставно- научна област информатика.
 – Одлука за избор на м-р Билјана Златановска во звање асистент за 

наставно- научна област математика.
 – Одлуката за одобрување на молбите за префрлување на студенти од 

други дакултети и универзитети на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и признавање на испити беше 
едногласно усвоена

 – Одлуката за распишување Конкурс за избор на 3 асистенти од 
наставно- научна област информатика на Факултетот за информатика 
при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип беше едногласно усвоена

 – Одлуката за одобрување на Барањето за отсуство на д-р Татјана 
Атанасова-Пачемска беше едногласно усвоена

 – Одлуката за одобрување на Барањето за отсуство на м-р Васко 
Кокаланов беше едногласно усвоена

 – Одлуката за одобрување на Барањето за отсуство на м-р Александар 
Крстев беше едногласно усвоена

 – Одлуката за одобрување на Барањето за отсуство на д-р Сашо 
Коцески беше едногласно усвоена

 – Одлуката за одобрување на Барањето за отсуство на м-р Васко 
Кокаланов беше едногласно усвоена

 – Одлуката за ангажирање на доц. д-р Љупчо Антовски, по предметот 
Развивање на информациони системи беше едногласно усвоена

 – Одлуката за ангажирање на  проф. д-р Аристотел Тентов по предметот 
Микропроцесори беше едногласно усвоена

 – Одлуката за ангажирање на проф. д-р Маргита Кон Поповска по 
предметот Системи за електронско и далечинско управување беше 
едногласно усвоена

 – Одлуката за ангажирање на  доц. д-р Марија Михова по предметот 
Компајлери беше едногласно усвоена

 – Одлуката за ангажирање на  доц. д-р Драгор Заревски по предметот 
Професионална етика беше едногласно усвоена.

13. Триесет и трета редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 5.7.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 

наставник во сите звања за наставно - научна област информациони 
системи по објавен Конкурс во дневен весник Дневник и Лајм на 
22.6.2010 година 
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 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на тројца 
асистенти  за наставно - научна област информатика по објавен 
конкурс во дневен весник Дневник и Лајм на 22.6.2010 година. 

14. Триесет и четврта редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 23.8.2010 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за Формирање на Kомисија за разгледување на студентски 

досиеја.
 – Одлука за Формирање на Kомисија за попис и расход.
 – Одлука за утврдување на членовите на наставно- научен совет на 

Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
 – Одлука за одобрување отсуство на д-р Александра Милева, м-р 

Билјана Златановска, м-р Наташа Максимова и пом. ас. Лимонка 
Лазарова 

 – Одлука за покриеност на наставата за втор циклус студии на 
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за додавање на изборни предмети за втор циклус на студии на 
Факултетот за информатика.

15. Триесет и петта редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 14.9.2010 година (вторник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за избор на три соработници во звање асистент за наставно- 

научната област информатика на Факултетот за информатика 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип по објавен реферат во 
Универзитетски билтен бр. 45 од 27 aвгуст 2010 година 

 – Одлуката за префрлување на студенти од други Факултети и 
Универзитети на Факултетот за информатика при Универзитет 
„Гоце Делчев“ –

 –  Штип и признавање на соодветните испити 

16. Триесет и шестата редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 28.9.2010 година (вторник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за избор на м-р Влатко Јовановски како член на наставно- 

научен совет на Факултетот за информатика. 
 – Одлуката за избор на доц. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, доц. д-р 

Лидија Горачинова-Илиева, доц. д-р Сашо Коцески, Дејан Боев и 
Љубица Стоилкова како членови на Комисијата за самоевалуација.
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 – Одлуката за исправка на техничка грешка на студиската програма 
на Факултетот за информатика за 2009/2010 и студиската програма 
2010/2011 година.

4. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

  

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

В
ку
пн
о 
по
ло
ж
ил
е

П
ро
се
чн
а 
оц
ен
а

П
ро
це
нт

 н
а 

па
дн
ат
и

6 7 8 9 10
Септемвриска продолжена сесија / 2009
Архитектура на 
компјутери

41 2 19 1 / / / 20 6,05 46%

Линеарна алгебра 54 11 12 1 / / / 13 6.07 69%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

11 2 6 / / / / 6 6
33%

Веројатност и 
статистика

29 3 5 4 1 / / 10 6,6 61%

Математика 2 65 6 10 2 / / / 12 6,16 79%
Основи на 
програмирање

20 3 13 / / / / 13 6 23%

Основи на 
електротехника

/ / / / / / / / / /

Објектно 
ориентирано 
програмирање

85 / 9 11 3 / / 23 6,7
72%

Математика 1 55 15 32 3 3 / / 38 6,23 0,05
Електроника 29 5 4 1 5 6,2 79%
Теорија на 
информации

37 4 10 2 2 / / 14 6,4 57%

Англиски јазик 2 10 1 2 3 1 / / 6 6,8 44%
Англиски јазик 1 6 1 5 / / / / 5 6 0%
Современо Е 
општество

7 1 2 / / 1 1 4 7,7 33%

Оперативни системи 4 2 1 / / / 1 2 8 50%
Софтверски процеси 24 1 6 / / / / 6 6 73%
Бази на податоци 27 4 9 2 / / / 11 6,1 52%
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Моделирање и 
симулации

45 1 32 3 / / / 35 6,08 20%

Нумерички методи 42 3 16 2 2 / / 20 6,3 41%
Дигитална логика 13 4 4 1 / / / 5 6,2 44%
Февруарска сесија / 2010
Основи на 
програмирање

147 2 44 14 11 4 12 85 7,1
41%

Професионална 
етика

120 8 3 6 16 39 48 112 9,09 0%

Интернет 
технологии

149 / 42 11 19 10 14 96 7,4 35%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

40 / 15 4 / / / 19 6,2 52%

Структури на 
податоци и 
алгоритми

150 / 37 22 22 6 4 91 7,09 39%

Интернет 
програмирање

104 2 16 13 12 14 5 60 7,65 41%

Дигитална логика 161 / 40 19 12 7 8 86 7,11 46%
Бази на податоци 9 / 7 / / / / 7 6 33%
Математика 1 144 26 32 15 9 5 3 64 6,93 45%
Електротехника 144 2 30 34 12 4 2 82 6,95 42%
Англиски јазик 1 147 11 6 13 28 34 54 135 8,8 0,7%
Англиски јазик 2 4 / 2 1 / / / 3 6,3 0,25%
Електроника 12 2 2 1 / 2 / 5 7,4 50%
Компјутерски 
мрежи

114 2 23 19 20 3 6 71 7,2 36%

Математика 2 46 4 13 / 2 / / 15 6,2 64%
Веројатност и 
статистика

158 19 38 20 10 10 8 86 7,1 38%

Теорија на 
информации

23 1 10 / / / / 10 6 54%

Микропроцесори 95 16 9 10 6 7 7 39 7,8 50%
Оперативни системи 157 2 28 34 31 18 9 120 7,55 22%
Моделирање и 
симулации

11 / 7 / 1 / / 8 6,25 27%

Софтверски процеси 169 4 23 28 29 23 15 118 7,8 28%
Развој на 
информациони 
системи

110 29 33 12 8 9 3 65 7,03 19%

Архитектура на 
компјутери

11 / 6 4 1 / / 11 6,5 0%
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Нумерички методи 18 2 4 1 / / / 5 6,2 68%
Линеарна алгебра 25 2 8 / / / / 8 6 65%
Февруарска сесија, втор рок / 2010
Основи на 
програмирање

22 2 3 / / / 1 4 7 80%

Развој на 
информациони 
системи

22 8 11 / / 2 / 13 6,4 7,1%

Бази на податоци 3 1 2 / / / / 2 6 0%
Моделирање и 
симулации

5 1 2 1 / / / 3 6,3 25%

Структури на 
податоци и 
алгоритми

26 / 12 2 / / / 14 6,1% 46%

Професионална 
етика

1 / / / / 1 / 1 9 0%

Интернет 
технологии

31 3 1 7 1 / 1 10 7,3 64%

Интернет 
програмирање

40 6 11 3 / / / 14 6,2 58%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

8 / 2 / / / / 2 6 75%

Дигитална логика 33 / 6 / 4 2 1 13 7,3 60%
Софтверски процеси 34 8 2 / / / / 2 6 92%
Микропроцесори 58 11 15 4 1 / / 20 6,3 57%
Компјутерски 
мрежи

48 7 1 / / / / 1 6 97%

Оперативни системи 27 2 9 2 3 / / 14 6,5 44%
Англиски јазик 1 3 / / / 1 1 1 3 9 0%
Математика 2 13 1 6 / / / / 6 6 50%
Линеарна алгебра 9 1 3 / / / / 3 6 62%
Веројатност и 
статистика

31 6 3 / / / / 3 6 88%

Теорија на 
информации

19 1 6 / / / / 6 6 66%

Математика 2 24 2 5 / / / / 5 6 77%
Електротехника 24 7 / / / / / 0 / 100%
Електроника 2 1 / / 1 / / 1 8 0%
Нумерички методи 8 / 8 / / / / 8 6 0%
Архитектура на 
компјутери

1 / 1 / / / / 1 6 0%

Априлска сесија /2010
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Компјутерски 
мрежи

27 3 / / / / / 0 / 100%

Интернет 
програмирање

19 1 4 3 / / / 7 6,4 61%

Англиски јазик 2 1 1 / / / / / 0 / 100%
Англиски јазик 1 4 / / 1 / 1 / 2 8 50%
Современо 
Е- општество

1 / 1 / / / / 1 6 0%

Основи на 
програмирање

24 2 7 / / / / 7 6 68%

Развој на 
информациони 
системи

5 2 3 / / / / 3 6 0%

Структури на 
податоци и 
алгоритми

20 5 4 4 / / / 8 6,5 46%

Дигитална логика 28 5 13 3 / / / 16 6,1 30%
Математика 1 27 / 6 3 / / 1 10 6,7 62%
Бази на податоци 6 1 2 / / / / 2 6 60%
Објектно 
ориентирано 
програмирање

22 3 1 / / / / 1 6 94%

Електротехника 15 2 2 2 / / / 4 6,5 69%
Електроника 1 / 1 / / / / 1 6 0%
Архитектура на 
компјутери

1 / / / / / / 0 / 100%

Теорија на 
информации

18 2 8 / / / / 8 6 50%

Линеарна алгебра 16 / 10 / / / / 10 6 37%
Моделирање и 
симулации

5 / 3 / / / / 3 6 40%

Микропроцесори 30 2 / / / / / 0 / 100%
Софтверски процеси 32 3 10 1 / / 1 12 6,4 58%
Интернет 
технологии

20 2 7 / / / / 7 6 61%

Нумерички методи 13 6 4 / / / / 4 6 42%
Математика 2 36 2 7 / / / / 7 6 79%
Веројатност и 
статистика

30 4 12 1 / / / 13 6,07 50%

Оперативни системи 14 / 5 1 / / / 6 6,1 57%
Јунска сесија, прв рок /2010
Софтверски процеси 19 7 3 1 / / / 4 6,25 66%
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Интернет 
технологии

14 7 / 2 1 / / 3 7,3 57%

Современо Е- 
општество

116 11 17 26 17 6 8 75 7,3 28%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

119 2 19 9 7 4 6 46 7,1 60%

Математика 2 47 8 7 8 9 2 2 28 7,4 28%
Математика 1 23 14 5 / / / / 5 6 44%
Електротехника 14 7 / / / / / 0 / 100%
Основи на 
програмирање

11 6 4 / / / / 4 6 20%

Електроника 114 15 39 20 11 5 3 78 6,8 21%
Англиски јазик 2 119 8 6 29 27 18 29 109 8,3 1,8%
Линеарна агебра 5 2 1 / / / / 1 6 66%
Компајлери 48 25 2 3 4 4 7 20 8,5 13%
Дистрибуирани 
компјутерски 
ситеми

62 3 6 8 11 6 10 41 8,1 30%

Графика и 
визуелизација

102 13 4 4 26 16 21 71 8,64 20%

Анализа и 
моделирање на 
софтвер

98 8 35 24 11 5 5 80 7,01 11%

Мултимедија 48 0 2 / 8 4 6 20 8,6 58%
Компјутерски 
мрежи

7 1 / / / / / 0 / 100%

Микропроцесори 3 1 / / / / / 0 / 100%
Интеренет 
програмирање

11 2 2 1 / / / 3 6,3 66%

Развој на 
информациони 
системи

14 / 7 / / / / 7 6 50%

Структури на 
податоци и 
алгоритми

23 7 11 3 / / / 14 6,21 12%

Моделирање и 
симулации

64 10 15 20 7 5 6 53 7,37 1,8%

Архитектура на 
компјутери

134 / 44 25 7 8 6 90 6,96 32%

Теорија на 
информации

138 59 11 22 15 11 6 61 8,18 22%

Бази на податоци 132 11 15 16 21 4 9 65 7,63 46%
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Софтверски процеси 19 7 3 1 / / / 4 6,25 66%
Оперативни системи 7 2 5 / / / / 5 6 0%
Веројатност и 
статистика

11 6 / / / / / 0 / 100%

Дигитална логика 21 6 5 / / / / 5 6 66%
Јунска сесија, втор рок /2010
Софтверски процеси 17 2 1 3 / / 1 5 7,4 66%
Оперативни системи 4 / 1 1 / / / 2 6,5 50%
Веројатност и 
статистика

18 2 8 2 1 / 3 14 7,14 12%

Бази на податоци 30 4 8 2 1 / / 11 6,36 57%
Теорија на 
информации

47 12 16 6 6 1 1 30 6,83 14%

Архитектура на 
компјутери

26 / 8 1 / / / 9 6,1 65%

Моделирање и 
симулации

79 37 20 17 3 2 1 42 6,92 0%

Графика и 
визуелизација

35 3 7 4 5 2 1 19 7,26 40%

Анализа и 
моделирање на 
софтвер

24 1 6 1 3 / / 10 6,7 56%

Компајлери 30 13 3 1 1 / / 5 6,6 70%
Дистрибуирани 
компјутерски 
системи

46 11 10 16 5 1 / 32 6,93 8,5%

Интернет 
програмирање

14 1 5 4 / / / 9 6,4
30%

Основи на 
програмирање

9 2 2 / / / / 2 6 71%

Развој на 
информациони 
системи

13 / 4 3 1 / / 8 6,625 38%

Компјутерски 
мрежи

22 4 2 / / / / 2 6 88%

Микропроцесори 20 5 3 1 / / / 4 6,25 73%
Мултимедија 86 37 7 4 9 3 1 24 7,45 51%
Интернет 
технологии

9 / 4 / / / / 4 6 55%

Современо 
е-општество

34 4 4 6 1 2 1 24 4,26 20%
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Објектно 
ориентирано 
програмирање

32 8 12 2 2 / / 16 6,37 33%

Линеарна алгебра 3 2 1 / / / / 1 6 0%
Електроника 23 1 18 / / / / 18 6 18%
Англиски јазик 2 6 / 2 3 1 / / 6 6,83 0%
Математика 2 57 24 17 4 1 1 1 24 6,54 27%
Електротехника 12 2 1 / / / / 1 6 90%
Англиски јазик 1 3 / 2 / / / / 2 6 33%
Дигитална логика 19 6 4 2 / 1 / 7 6,71 46%
Математика 1 7 2 3 / / / / 3 6 40%
Септемвриска сесија/2010
Мултимедија 43 2 10 10 8 5 1 34 7,32 17%
Интернет 
програмирање

9 4 3 / / / / 3 6 40%

Математика 2 5 3 2 / / / / 2 6 0%

Софтверски процеси 7 3 1 / / / / 1 6
75%

9 0 4 / / / / 4 6 55%
Англиски јазик 2 3 / / / / / 1 1 10 66%
Оперативни системи 6 / 2 / / / / 2 6 66%

2 1 / / / / / 0 / 100%
Нумерички методи 29 9 3 1 1 / / 5 6,6 75%

7 2 3 / / / / 3 6 40%
Линеарна алгебра 7 3 1 / / / / 1 6 75%

2 / / / / / / 0 / 100%
Основи на 
програмирање

17 10 3 / / / / 3 6 57%

1 / / / / / / 0 / 100%
Електроника 9 5 2 1 / / / 3 6,3 25%

3 2 / / / / / 0 / 100%
Графика и 
визуелизација

17 3 2 / / / / 2 6 85%

Теорија на 
информации

24 6 3 2 / / / 5 6,4 72%

5 2 / / 1 / / 1 8 66%
Математика 1 1 / 1 / / / / 1 6 0%

16 1 4 / / / / 4 6 73%
Современо Е 
општество

21 4 5 / / / / 5 6 70%

Математика 2 21 2 3 / / / / 3 6 84%
4 / / / / / / 0 / 100%
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24 6 4 / / / 1 5 6,8 72%
Бази на податоци 6 1 3 / / / / 3 6 40%

32 6 10 2 1 1 / 14 6,5 46%
Дистрибуирани 
компјутерски 
системи

19 4 6 3 1 1 / 11 6,72 26%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

19 2 2 2 / 1 / 5 7 70%

29 9 5 / / 1 1 7 7 65%
4 1 1 / / / / 1 6 66%

Електротехника 15 5 1 / / / / 1 6 90%
Архитектура на 
компјутери

35 6 6 2 / 1 / 9 6,5 68%

6 2 / / / / / 0 / 100%
Интернет 
технологии

6 1 1 / / / / 1 6 80%

Дигитална логика 10 5 3 1 / / / 4 6,25 20%
Англиски јазик 1 3 / 3 / / / / 3 6 0%
Англиски јазик 2 3 3 / / / / / 0 / 100%
Микропроцесори 18 4 1 / / / / 1 6 92%
Компјутерски 
мрежи

21 3 9 / / / / 9 6 50%

Развивање на 
информациони 
системи

8 4 1 / / / / 1 6
75%

Дигитална логика 6 2 2 / / / / 2 6 50%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

5 2 1 / / / / 1 6
66%

11 1 4 1 / / / 5 6,2 50%
Моделирање и 
симулации

18 5 2 / / / / 2 6 84%

4 / / / / / / 0 / 100%
Оперативни системи 8 1 2 2 / / / 4 6,5 42%
Веројатност и 
статистика

15 3 1 / / / / 1 6 91%

20 6 3 / / / / 3  6 78%
Анализа и 
моделирање на 
софтвер

17 / 7 1 1 2 / 11 6,8 35%

Октомвриска дополнителна сесија/2010
Нумерички методи 23 4 13 / / / / 13 6 31%
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Математика 2 5 / 2 / / / / 2 6 60%
Веројатност и 
статистика

12 / 8 / / / / 8 6 33%

9 1 5 / / / / 5 6 37%
Моделирање и 
симуалции

12 1 5 1 / / / 6 6,1 45%

5 / 4 / / / / 4 6 20%
Нумерички методи 7 / 3 / / / / 3 6 57%
Микропроцесори 17 / 11 / / / / 11 6 35%
Електротехника 13 3 6 / / / / 6 6 40%

1 / / / / / / 0 / 100%
Линеарна алгебра 3 2 / / / / / 0 / 100%

2 1 1 / / / / 1 6 0%
Основи на 
програмирање

9 / 7 1 / / / 8 6,12 11%

Електроника 4 1 1 / / / / 1 6 75%
4 / 1 1 / / / 2 6,5 50%

Оперативни системи 7 1 1 2 1 / / 4 7 33%
Современо Е 
општество

12 1 4 1 / / / 5 6,2 54%

1 / / / / / / 0 / 100%
Компјутерски 
мрежи

17 3 10 / / / / 10 6 28%

Теорија на 
информации

5 1 4 / / / / 4 6 0%

8 7 1 / / / / 1 6 0%
Интернет 
технологии

3 / / / / / / 0 / 100%

4 / 1 / / / / 1 6 75%
Архитектура на 
компјутери

25 2 16 2 / / / 18 6,1 21%

Мултимедија 25 / 4 10 3 1 / 18 7,05 28%
Февруарска сесија, прв рок - Берово / 2010
Англиски јазик 1 33 1 6 8 3 3 1 21 7,28 34%
Математика 1 27 / 3 2 3 / / 8 7 55%
Електротехника 34 / 14 10 2 / / 26 6,53 23%
Основи на 
програмирање

33 / 7 3 / / 1 11 6,6 66%

Интернет 
технологии

35 / 10 2 1 1 / 14 6,5 60%

Февруарска сесија, втор рок - Берово / 2010
Математика 1 11 / 2 / / / / 2 6 81%
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Основи на 
програмирање

11 / 5 / / / / 5 6 54%

Англиски јазик 1 4 / / / / / / 0 / 100%
Интернет 
технологии

13 / 2 / / / / 2 6 84%

Електротехника 2 1 1 / / / / 1 6 0%
Априлска сесија - Берово / 2010
Основи на 
програмирање

7 / 3 / / / / 3 6 57%

3 2 / / / / / 0 / 100%
Интернет 
технологии

5 / 1 / / / / 1 6 80%

Математика 1 12 / 7 1 / / / 8 6,1 33%
Јунска сесија, прв рок - Берово / 2010
Интернет 
технологии

5 3 / / / / / 0 / 100%

Современо е- 
општество

25 / 8 3 4 2 / 17 7 32%

Математика 2 18 2 8 2 1 / 3 14 7,14 12%
Објекно 
ориентирано 
програмирање

3 / / 1 / 1 / 2 8 33%

Англиски јазик 1 5 / 1 1 / / 1 3 7,6 40%
Англиски јазик 2 21 4 5 6 2 2 / 15 7,06 11%
Електроника 25 1 3 16 2 3 / 24 7,2 0%
Јунска сесија, втор рок - Берово / 2010
Математика 1 2 1 / / / / / 0 / 100%
Математика 2 10 2 / / / / / 0 / 100%
Објектно 
ориентирано 
програмирање

20 18 / / 1 / 1 2 9 0%

Англиски јазик 1 1 / / / / / / 0 / 100%
Англиски јазик 2 3 / 2 / / / 1 3 7,3 0%
Септемвриска сесија - Берово / 2010
Интернет 
технологии

5 1 1 1 / / / 2 6,5 33%

Современо е- 
општество

5 / / / / / / 0 / 100%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

10 2 1 1 1 / / 3 7 62%

Математика 1 3 3 / / / / / 0 / /
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Октомвриска дополнителна сесија - Берово / 2010
Англиски јазик 2 2 / 1 / / / / 1 6 50%
Интернет 
технологии

2 / / / / / / 0 / 100%

Објекно 
ориентирано 
програмирање

2 / 1 / / / / 1 6 50%
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6 7 8 9 10
Септемвриска продолжена сесија – Струмица / 2009
Електроника 6 2 / / / / / / / 100%
Математика 2 20 2 4 / / / / 4 6 77%
Линеарна алгебра 29 / 6 / / / / 6 6 79%
Објектно 
програмирање

25 / 3 / 1 / / 4 6,5 84%

Електротехника 5 3 / / / / / / / 100%
Математика 1 17 1 13 1 / / / 14 6,07 12,5%
Основи на 
програмирање

19 3 11 / / / / 11 6 31%

Е - општество 1 / / / / / / / / 100%
Англиски јазик 1 1 / 1 / / / / 1 6 0%
Англиски јазик 2 4 / 4 / / / / 4 6 0%
Февруарска сесија - Струмица / 2010
Електротехника 70 2 31 2 / / / 33 6,06 51%
Англиски јазик 1 68 / 22 10 8 4 11 55 7,49 19%
Математика 1 66 1 3 5 2 3 / 13 7,38 80%
Интернет технологии 68 / 11 14 3 2 1 31 6,96 54%
Основи на 
програмирање

63 4 14 3 2 1 1 21 6,66 64%

Електроника 1 1 / / / / / / / /
Математика 2 14 4 2 / / / / 2 6 80%
Линеарна алгебра 15 4 6 / / / / 6 6 45%
Објектно 
програмирање

26 4 4 1 / / / 5 6,2 77%
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Е - општество 1 / / 1 / / / 1 7 0%
Англисли јазик 2 1 1 / / / / / / / /
Софтверски процеси 60 2 4 10 10 4 5 33 7,87 43%
Дигитална логика 48 1 8 5 3 1 3 20 7,3 57%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

42 / 9 6 1 / 2 18 6,8 57%

Веројатност и 
статистика

41 9 9 7 4 / 2 22 7,04 31%

Оперативни системи 59 1 21 9 8 2 4 44 7,06 24%
Февруарска сесија, втор рок - Струмица / 2010
Електротехника 30 1 2 1 / / / 3 6,3 89%
Англиски јазик 1 7 / 6 / / / / 6 6 14%
Математика 1 18 3 4 / / / / 4 6 73%
Интернет технологии 28 3 7 2 1 1 / 11 6,6 56%
Основи на 
програмирање

22 / 5 3 / / / 8 6,37 63%

Математика 2 5 1 / / / / / / / 100%
Линеарна алгебра 1 / / / / / / / / 100%
Објектно 
програмирање

12 / 3 1 / / / 4 6,25 66%

Софтверски процеси 12 1 5 / / / / 5 6 54%
Дигитална логика 8 / / 2 1 / / 3 7,3 62%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

3 / 1 / / / / 1 6 66%

Веројатност и 
статистика

7 1 / / / / 2 2 10 66%

Оперативни системи 7 1 1 / / / / 1 6 83%
Априлска сесија - Струмица/2010
Електротехника 19 / 7 1 / / / 8 6,1 57%
Англиски јазик 1 6 / 4 / / / 1 5 6,8 16%
Математика 1 20 2 7 1 / / / 8 6,1 55%
Интернет технологии 17 / 1 / / / / 1 6 94%
Основи на 
програмирање

21 4 3 / / / / 3 6 82%

Електроника 2 / / / / / / / / 100%
Математика 2 6 / 1 / / / / 1 6 83%
Линеарна алгебра 3 / 1 / / / / 1 6 66%
Објектно 
програмирање

9 / 3 / 1 / / 4 6,5 55%

Софтверски процеси 11 1 2 / / / / 2 6 80%
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Дигитална логика 7 / 5 / / / / 5 6 28%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

4 / / 2 1 / / 3 7,3 25%

Веројатност и 
статистика

1 / / / / / / / / 100%

Оперативни системи 6 1 / / / / / / / 100%
Јунска сесија, прв рок – Струмица /2010
Електротехника 11 5 / 1 / / / 1 7 83%
Англиски јазик 1 2 2 / / / / / / / 100%
Математика 1 13 3 4 / / / / 4 6 60%
Интернет технологии 9 / / / 1 / / 1 8 88%
Основи на 
програмирање

17 7 2 / 1 / / 3 6,6 70%

Електроника 51 2 7 32 10 / / 49 7,06 0%
Англиски јазик 2 45 1 14 6 5 14 5 44 7,7 0%
Математика 2 18 11 2 4 / 1 / 7 7 0%
Современо е 
-општество

41 / 6 12 5 1 2 26 7,26 36%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

20 / 1 4 3 / / 8 7,25 60%

Линеарна алгебра 4 3 / / / / / / / 100%
Архитектура  на 
компјутери

41 1 17 11 1 1 4 34 6,94 15%

Софтверски процеси 1 / 1 / / / / 1 6 0%
Дигитална логика 5 2 1 / / / / 1 6 75%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

4 3 / / / / / / / 100%

Веројатност и 
статистика

3 3 / / / / / / / /

Оперативни системи 4 1 / / / / / / / 100%
Теорија на 
информации

36 14 / 6 6 2 2 16 8 27%

Моделирање и 
симулација

37 11 13 8 1 1 2 25 6,84 3,8%

Нумерички методи 35 1 8 2 4 3 5 22 7,7 35%
Бази на податоци 30 / 5 4 5 / 2 16 7,37 46%
Јунска сесија, втор рок – Струмица /2010
Електротехника 10 / 1 / / / / 1 6 90%
Англиски јазик 1 1 / / / / / / / / 100%
Математика 1 3 / / / / / / / / 100%
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Интернет технологии 6 2 2 / / / / 2 6 66%
Основи на 
програмирање

6 1 3 / / / / 3 6 40%

Електроника 8 / 3 1 / / / 4 6,25 50%
Англиски јазик 2 5 / 3 1 / / / 4 6,26 20%
Математика 2 29 25 3 / / / 1 4 7 0%
Современо е 
-општество

20 4 1 3 1 / / 5 7 68%

Објектно 
ориентирано 
програмирање

27 3 3 / 2 / / 5 6,8 79%

Линеарна алгебра 3 / 1 / / / / 1 6 66%
Архитектура  на 
компјутери/

8 / 1 / / / / 1 6 87%

Софтверски процеси 7 / 3 / / / / 3 6 57%
Дигитална логика 6 3 / / / / / / / 100%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

4 2 2 / / / / 2 6 0%

Веројатност и 
статистика

3 / / / / / / / / 100%

Оперативни системи 5 / 2 / / / / 2 6 60%
Теорија на 
информации

9 2 3 / 1 1 1 6 5,83 14%

Моделирање и 
симулација

5 / 2 / / 1 1 4 7,75 20%

Нумерички методи 6 3 2 / / / / 2 6 33%
Бази на податоци 1 / 1 / / / / 1 6 0%
Септемвриска сесија – Струмица /2010
Електротехника 10 1 3 / / / / 3 6 66%
Англиски јазик 1 1 1 / / / / / / / /
Математика 1 14 2 2 / / / / 2 6 83%

1 / 1 / / / / 1 6 0%
Интернет технологии 8 / 1 / / / / 1 6 87%
Основи на 
програмирање

11 1 2 / / / / 2 6 80%

2 / / / / / / / / 100%
Електроника 2 1 / / / / / / / 100%
Англиски јазик 2 4 2 / / / / / / / 100%
Математика 2 26 1 6 / 1 / / 7 6,28 72%

12 3 6 / / / / 6 6 33%
Современо е 
-општество

15 / 6 / 1 / / 7 6,28 53%
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Објектно 
ориентирано 
програмирање

23 5 1 / / / / 1 6 94%

Електроника 5 / 2 / / / / 2 6 60%
Линеарна алгебра 4 / / / / / / / / 100%
Објектно 
програмирање

12 6 4 / / / / 4 6 33%

Архитектура  на 
компјутери 

12 2 / 1 / / / 1 7 90%

Софтверски процеси 10 1 3 / / / / 3 6 66%
Дигитална логика 13 3 1 / / / 1 2 8 80%
Структури на 
податоци и 
алгоритми

13 5 2 2 / 1 / 5 7 37%

Веројатност и 
статистика

9 3 2 / / / / 2 6 66%

Теорија на 
информации

8 1 / / / / / / / 100%

Моделирање и 
симулација

8 2 5 1 / / / 6 6,16 0%

Нумерички методи 11 / 4 / / / / 4 6 63%
Бази на податоци 11 5 2 / 1 / / 3 6,6 50%

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ НА 
ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ИНФОРМАТИКА ПО ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
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6 7 8 9 10
Февруарска сесија / 2010
Одбрани поглавја од 
математичка анализа

12 1 / 3 2 4 1 11 8,3 0%

11 2 / 2 4 3 / 9 8,1 0%
2 / / 1 1 / / 2 7,5 0%

Анализа на 
системски барања

11 / 1 2 5 2 1 11 8 0%



Годишен извештај

399

2 1 / / 1 / / 1 8 0%
13 / / / 4 1 8 13 9,3 0%

Применето 
софтверско 
инженерство во 
техничките науки

2 / / / 1 / 1 2 9 0%

2 / / / 1 1 / 2 8,5 0%
Објектно 
ориентирано 
софтверско 
инженерство

8 / / 1 / 2 4 7 9,2 12%

13 2 / / 1 1 9 11 9,5 0%
Јунска сесија / 2010
Одбрани поглавја од 
нумеричка анализа и 
нумерички методи

1 / / 1 / / / 1 7 0%

2 1 / / / 1 / 1 9 0%
10 5 1 / 1 2 1 5 8,4
7 4 / 2 / / 1 3 8

Дигитално 
процесирање на 
сигнали

2 / 2 / / / / 2 6 0%

Основи на 
програмирање 
(диференцијален)

1 / / / 1 / / 1 8 0%

Софтверски процеси 
(диференцијален)

1 / / / 1 / / 1 8 0%

Роботика 2 1 / / / 1 / 1 9 0%
7 4 / / 1 1 1 3 9 0%
11 2 1 / 3 2 3 9 8,6 0%

Дизајн на 
компјутерски мрежи

2 / / / / / 2 2 10 0%

Мрежни оперативни 
системи

1 / / / 1 / / 1 8 0%

Анализа на 
системски барања

3 3 / / / / / / / 0%

Објекно ориентирано 
софтверско 
инженерство

2 2 / / / / / / / 0%

Септемвриска сесија / 2010
Одбрани поглавја од 
нумеричка анализа и 
нумерички методи

3 1 / / 2 / / 2 8 0%
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1 / / / / 1 / 1 9 0%
4 / / / 3 1 / 4 8,25 0%

Роботика 1 / / / 1 / / 1 8 0%
1 / / / / 1 / 1 9 0%
3 / / / 1 1 1 3 9 0%

5.     ТЕХНИЧКА   ОПРЕМЕНОСТ
Р.б. Опрема Тип Намена Број

1 Мал преносен компјутер (лаптоп) Hp 2133 Кампус – 2 1
2 TV - LCD LG 42” LG 42” Кампус – 2 2

3 Персонален компјутер
FSC ESPRIMO
P5720

Кампус – 2 186

4 Монитор Scenik Vju A 17” Кампус – 2 165
5 Циско ИП телефон 7911G Кампус – 2 23
6 Монитор Scenikvju LCD 19” Кампус – 2 21
7 Фотоапарат Canon pc1263 Кампус – 2 1
8 LCD проектор OPTOMA EP 727 OPTOMA EP 727 Кампус – 2 4
9 LCD проектор (подвижни) Кампус – 2 4

10
Мекинтош (мултимедијален 
компјутер)

Мац 20” Кампус – 2 23

11 Фотокопир Хеrох Centre 4150 Кампус – 2 1

12 Преносен компјутер /лаптоп
FS ESPRIMO 
В6505

Кампус – 2 3

13 Преносен компјутер /лаптоп Hp Кампус – 2 4

14 Свич Циско
Katalist 3560 48 
10/100/1000 RoE
+ 4 SFP

Кампус – 2 1

15 Ресивер
SERVUD (Radio 
EON PAS)

Кампус – 2 1

16 Звучници SKAJTRONIK Кампус – 2 1

17 Печатач Херох 3428 Кампус – 2 3

18 Електронска табла clasus board Кампус – 2 2
Електронска табла clasus board Струмица 1

Електронска табла
promethean smart  
board

Кампус – 2 1

19
Видео конференциски краен уред 
(HDX 7000), камера и звучници

 Polycom Кампус – 2 1

20 Модуларни Роботски Коплети
RASCAL, LEGO, 
ARobot

Кампус – 2 3
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6.     ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  
За изведување на студиската програма се обезбедени во потполност 

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

Р.б. Просторија
Бр. на 
места

м2 Каде се наоѓа просторијата

ознака

1. Амфитеатри
А 1

ЕФ - Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип

А 1
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ 

- Струмица

2 Предавални П1 1
ФИ - Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

3.
Компјутерски 
лаборатории

КЛ1 1
ФИ - Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ2
ФИ - Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ3
ФИ - Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ4
ФИ - Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КП5
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ 

- Струмица

4. Библиотеки

Б1 1
Кампус 2 - Универзитет „Гоце 

Делчев“ -Штип

Б2
ФИ – Кампус 2- Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

Б3
Кампус 1 - Универзитет „Гоце 

Делчев“ -Штип

5. Читалници Ч1 1
Кампус 1 - Универзитет „Гоце 

Делчев“ -Штип
6. Сали С1 /

Вкупен број места
Вкупна нето површина
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Во тек на академската 2009/2010 г. Факултетот за информатика, во 
рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“, изврши целосно адаптирање на 
првиот кат од објектот, со тоа што е направено нова училница, опремена е 
и Универзитетска книжарница, со цел подобрување на условите за работа 
и квалитетот на наставата. Исто така и адаптацијата на третиот кат од 
објектот е при крај, со реновирањето на канцеларии и училници за подобра 
организираност на Факултетот за информатика.  

7. ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ
Предметите од студиската програма се покриени со соодветни 

учебници, скрипти и авторизирани предавања, кои се во согласност 
со Правилникот за  остварување  на  издавачка  дејност во рамките 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и истите се доставуваат до 
постоечките универзитетски книжарници.  

Исто така е збогатена и литературата за сите предмети кои се во 
програмата на Факултетот за информатика со помош на литературата која 
беше добиена од страна на проектот на Владата на Република Македонија 
за превод на странска стручна литература од областа на информатиката.

8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА  РАБОТА
Освен наставната дејност, наставничкиот кадар на Факултетот се 

занимава со научна и апликативна дејност. Во тек е еден ТЕМПУС проект 
и апликации за поголем број на научноистражувачки проекти. Исто 
така, имаме преговори со фирми од стопанството, за кои ќе работиме 
апликативни проекти.

9.  ОБЈАВЕНИ   ТРУДОВИ
Меѓународни списанија со фактори на влијание

1. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Transient and permanent shear strains in a 
building excited by strong earthquake pulses, Soil Dynamics and Earth-
quake Engineering, vol. 29, issue 10, 2009, 1358-1366

2. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Amplifi cation of linear strain in a layer ex-
cited by a shear-wave earthquake pulse, Soil Dynamics and  Earth-
quake Engineering, vol. 30, issue 10, 2010, 1073-108

Странски списанија без фактор на влијание
1. Dimitrova V., Markovski S., Mileva A.: “Periodic quasigroup string 

transformations”, Quasigroups and related systems, vol. 17, No. 2, 
pp.191-203 

2. Delipetrov Blagoj, Mihajlov Dragan., Delipetrov Marjan. Delipetrov 
Todor,: Model of the Hydro-Information System of the Republic of 
Macedonia; Journal of Computing and Information Technology, Vol 18, 
No 2 (2010)

3. I.Stojanovic, S. Bogdanova, M. Bogdanov, and D. Taskovski, “Perform-
ance of the Progressive Wavelet Correlation for Image Retrieval”, World 
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Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN: 2070-3724, pp. 
33-37, Issue 64, April 2010.

4. I.Stojanovic, S. Bogdanova, M. Bogdanov, “Application of the Progres-
sive Wavelet Correlation in Image Retrieving”, Journal of Computer Sci-
ence and Control Systems (JCSCS), ISSN 1844-6043, accepted for pub-
lication.

5. I. Stojanovic, I. Kraljevski, S. Chungurski, “Using of the Algorithm of 
Lagrange Multipliers in Image Restoration”, Journal of Electrical and 
Electronics Engineering (JEEE), ISSN 1844-6035, accepted for publica-
tion. 

Меѓународни конференции
1. V.Gicev and A.Hayir. “Nonlinear Soil-Linear Structure Interaction: En-

ergy and Strain Distribution”, Proceedings of the Twelfth International 
Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Comput-
ing, Funchal, Madeira, Portugal, 01-04 Sep. 2009.

2. A.Hayir and V.Gicev. “Fourier Amplitudes of the Foundation Motion 
connected with Soil-Structure Interaction”, Proceedings of the Twelfth 
International Conference on Civil, Structural and Environmental Engi-
neering Computing, Funchal, Madeira, Portugal, 01-04 Sep. 2009.

3. Saso Koceski, Natasa Koceska, Aleksandar Krstev, “Object recog-
nition based on local features using camera – equipped mobile phone”, 
ICT Innovations 2010, Springer Berlin Heidelberg (In Printing) (Book 
Chapter)

4. Saso Koceski, Natasa Koceska, Aleksandar Krstev, “Hand Gesture–
Based Control of Mobile Robot’s Freight Ramp”, In the Proc. Of 14th 
IEEE International Conference EPE-PEMC 2010, September 2010, 
Ohrid, Macedonia (In Printing) (International Cited Conference)

5. Saso Koceski, Natasa Koceska, “Vision-based Gesture Recognition for 
Human-Computer Interaction and Mobile Robot’s Freight Ramp Con-
trol” In the Proc. Of 32nd IEEE International Conference on Information 
Technology Interfaces, June 2010, Dubrovnik, Croazia (International 
Cited Conference)(online ref. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_
all.jsp?arnumber=5546423)

6. N. Koceska, S. Koceski, P. B. Zobel, F. Durante, “PNEUMATICALLY 
ACTUATED EXOSKELETON FOR GAIT REHABILITATION”, COR-
NER (COordinamento di RiabilitazioNE Robotica) Conference Proc. De-
cember 2009, Genova – Italy (International Cited Conference)

7. Mileva A., Markovski S.: “Quasigroup string transformations and hash 
function design. A case study: the NaSHA hash function”, ICT Innova-
tions 2009 (Ed. D. Davcev, J. M. Gomez), Springer Berlin Heidelberg, 
pp. 367-376

8. Delipetrov Blagoj: Development of the Prototype Geodatabase GEO; 
International conference ICT-Innovations; 28-29 September 2009, Ohrid, 
Republic of Macedonia. 
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9. Carvalho, I.S. and Zdravev, Z. (2009). Using Online Tools in a Hy-
brid Course: Teaching in a Multicultural and Multiethnic Environ-
ment. International Conference of Education, Research and Innovation 
(ICERI 2009), 16 – 18 November, Madrid, Spain. 

10. Marjan Dzidrov, Misko Djidrov, “Political and Economic Risk Analy-
sis - Case study of Macedonia”, The Conference on Web Based Business 
Management (WBM 2010), 20th-22nd September, 2010 in Chengdu, 
China

11. Markovski S., Mileva A.: “Quasigroup String Transformations and Block 
Cipher Design”, 10th Central European Conference on Cryptology,  June 
10-12, 2010, Bedlęwo/Poznań, Polska (меѓународна конференција)

Регионални и домашни конференции со меѓународно учество 
1. Saso Koceski, Natasa Koceska, Predrag Koceski, “Gesture-based Hu-

man-Robot Interaction and Control”, Proc. Of XLV International Scien-
tifi c Conference on Information, Communication and Energy Systems 
and Technologies - ICEST 2010, June 2010, Ohrid, Macedonia

2. T. Pacemska „Generalisation of Borsuk’s Theorem“,  Analysis, Topol-
ogy and Application (ATA 2010), Врњачка Бања, 2010 

3. I.Stojanovic, S. Bogdanova and M. Bogdanov, “Our experience with im-
age retrieval using progressive wavelet correlation”, 17th Telecommuni-
cations Forum, pp. 944-947, Belgrade, Serbia, Nov. 24-26, 2009.

4. I.Stojanovic, S. Bogdanova, M. Bogdanov, and I. Kraljevski, “Perfor-
mance of the Hybrid Method of Image Retrieval”, ICEST2010, accepted 
for publication, Ohrid, Macedonia, June 23-26, 2010

5. I.Stojanovic, I. Kraljevski, S. Chungurski, “Applying of the Algorithm 
of Lagrange Multipliers in the Removal of Blur in Images”, ICEST2010, 
accepted for publication, Ohrid, Macedonia, June 23-26, 2010

6. Zdravev, Z.,Kon Popovska, M. and Pehcevski,J. (2010), Learning Ob-
jects Retrieval from Localized Repository, Seventh International 
Conference for Informatics and Information Technology CIIT2010, Feb-
ruary 24-27, 2010, Molika, Bitola, Macedonia

7. V. Kokalanov, V. Sesov, „Numerical Simulations of Absorbing Boundary 
Conditions“, International Congress on Mathematics – MICOM 2009,

8. В. Кокаланов, В. Гичев, „Енергетски пристап во анализа на 
ефективноста на параксијалните граници претставени од R. Stacey”, 
III симпозиум на Друштво за геотехника на Македонија, Охрид, 2010

9. Mihova M., Maksimova N. “Estimation of minimal path vectors of multi 
state two terminal networks with cycles control” - International Congress 
on Mathematics -MICOM 2009

10. M. Mihova, N. Maksimova, “Minimal Cut Sets for Transportation Sys-
tem”, CD of extended abstracts of the 7th International Conference for 
Informatics and Information Technology (CIIT 2010)

11.  А. Милева „On the Extended Feistel Networks and Their Quasigroups“, 
Конференција посветена на Проф. д-р Ѓорги Чупона, 2010 
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12. B. Zlatanovska, D. Dimovski, „Solving Lorenz’s System- Part one“,  
Conference dedicated to professor Cupona, 2010, Ohrid  (in print) 

13. L. Lazarova, Biljana Jolevska – Tuneska, „Black – Sholes models and 
their applications“, Confference dedicted to professor Cupona, 2010, 
Ohrid  (in print) 

14. Б. Златановска „Solving Lorenz’s System- Part one“, Конференција 
посветена на Проф. д-р Ѓорги Чупона, 2010 

15. M. Dzidrov, R. Polenakovik, “Turnaround management” as a tool for 
handling crises”, International scientifi c symposium “How to Manage in 
Time of Crisis” 3th -5th December, 2009, Faculty of Economics, Univer-
sity in Tuzla, Bosnia and Herzegovina.

16. Ј. Ананаиев, С. Стојановски, Н. Максимова, Л. Лазарова „Политич-
ко- правни и математички прогнози во спроведување на парламен-
тарните избори во Република Македонија со отворени и затворени 
кандидатски листи” - Научна конференција на НДИ Македонија – 
Скопје, 2010 ( прифатен за печатење)

17. Zdravev, Z., “Integrating ICT in Teachers Education - Case study at 
“Goce Delcev” University”, 13th International Conference - ICT in the 
education of the Balkan countries, Varna, Bulgaria, 2010

18. Mileva A.:”Analysis of some quasigroup transformations as Boolean 
functions”, MASSIE, September 2009 (Megunarodna konferencija) 

Домашни списанија
1. Mileva A., Dimitrova V.: “Quasigroups constructed from complete map-

pings of a group “, MANU,  Contributions, Sec. Math. Tech. Sci. MANU, 
XXX, 1-2 2009, pp. 75-93

2. M. Dzidrov, R. Polenakovik, “Key factors for managing turnaround in 
the Macedonian enterprises”, Mechanical Engineering – Scientifi c Jour-
nal, Vol. 29 No. 1, pp 7-11, 2010, Faculty of Mechanical Engineering, 
“SS. Cyril and Methodius” University, Skopje, R. Macedonia.

3. Н. Максимова „Симулација на систем за масовно опслужување со 
конечни редови на   чекање” – Зборник на трудови на ФАМИС, Би-
тола, 2009 (154-164)

4. Н. Максимова, В. Јовановски, Л. Лазарова “Компјутерска и мреж-
на безбедност на системи за управување со документи” - Зборник 
на трудови на Правен факултет, Универзитет “Гоце Делчев”- Штип, 
2010 (прифатен за печатење).

10. НОВИ  ИЗБОРИ  НА  НАСТАВНИЧКИ  И  СОРАБОТНИЧКИ  
КАДАР

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на седницата 
одржана на 22.9.2009 ги избра д-р Наташа Коцеска и д-р Сашо Коцески во 
доценти по наставно-научната област софтверско инженерство.

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 22.9.2009 го избра д-р Јован Пехчевски во насловен 
доцент по наставно-научната област информациони системи.
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Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 16.12.2009 ја избра д-р Цвета Мартиновска во 
вонреден професор по наставно-научната област Информатика.

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на седницата 
одржана на 31.5.2010 година ги избра м-р Александар Крстев и м-р Марјан 
Џидров во асистенти по група предмети од  областа информатациони 
системи. 

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на седницата 
одржана на 31.5.2010 година ги избра м-р Горги Димов и м-р Влатко 
Јовановски во асистенти по група предмети од  областа информатички 
технологии

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 31.5.2010 година ја избра д-р Александра Милева во 
Доцент по група предмети од  областа информатика

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 31.5.2010 година ја избра Лимонка Лазарова во 
помлад асистент по група предмети од  областа математика

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 2.6.2010 година ја избра м-р Цветанка Матраковска 
во асистент по група предмети од  областа Информатика.

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 2.6.2010 година ја избра м-р Билјана Златановска 
во асистент по група предмети од  областа Математика

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 14.9.2010 година ги избра м-р Васко Кокаланов, 
м-р Игор Стојановиќ и м-р Наташа Максимова во асистенти по група 
предмети од  областа Информатика

11. ДРУГИ  АКТИВНОСТИ
 – Учество на конгреси, семинари

Д-р Сашо Коцески
 – Конференција „Microsoft ВИЗИЈА 8“, 14 октомври 2010 г., Скопје, 

Р. Македонија
 – Семинар (local workshop training)- „VICES проект“, 24 јуни, Скопје, 

Р. Македонија
 – Состанок „Tempus проект VICES“, 4-7 јули 2010 година, Будимпешта 

- Унгарија 

М-р Васко Кокаланов
 – Конференција „Microsoft ВИЗИЈА 8“, 14 октомври 2010, Скопје, Р. 

Македонија
 – Семинар (local workshop training)- „VICES проект“, 24 јуни, Скопје, 

Р. Македонија
 – Трет симпозиум на Друштво за геотехника, 25 јуни 2010, Скопје, Р. 

Македонија
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М-р Александар Крстев
 – Конференција „Microsoft ВИЗИЈА 8“, 14 октомври 2010, Скопје, Р. 

Македонија
 – Обука за видеоконференциски системи „VICES“, 26 јуни 2010 до 2 

јули 2010 година, Лувен, Белгија
 – Меѓународна IEEE конференција „14 th International Power Electron-

ics and Motion Control 2010“ со труд под наслов „Hand Gesture- Based 
Control of Mobile Robot’s Freight Ramp“, Охрид, Р. Македонија

Александра Стојанова
 – Конференција „Microsoft ВИЗИЈА 8“, 14 октомври 2010, Скопје, Р. 

Македонија

Д-р Цвета Мартиновска
 – Конференција „Microsoft ВИЗИЈА 8“, 14 октомври 2010, Скопје, Р. 

Македонија
 – Семинар „Tempus proekt“, 21-26 јуни 2010 година, Лувен, Белгија
 – Конференција во Марсеј, Франција, 8-15 февруари 2010 година

Д-р Александра Милева
 – Конференција посветена на проф. д-р Ѓорги Чупона со труд под 

наслов „On the Extended Feistel Networks and Their Quasigroups“, 10-
13 септември 2010 година, Охрид, Р. Македонија

 – Централноевропска конференција за криптологија со труд под 
наслов „Квазигрупни трансформации на стрингови и дизајн на блок 
шифрувачи“, 10-12 јуни 2010 година, Полска

 – “Algebraic Structures and their Applications in Coding Theory 
and Cryptography» - предавач на интензивен курс во рамките на 
DAAD проектот Center of Excellence for Applications of Mathe-
matics, Охрид, 10-17.9.2009 (Координатор: академик, проф. д-р 
Дончо Димовски). 

 – SEE Young Researchers Workshop» – учесник во работилница во 
рамките на проектот TEMPUS JP SEE DOCTORAL STUDIES 
IN MATHEMATICAL SCIENCES, Охрид, 16-20.9.2009.

Лимонка Лазарова
 – Конференција посветена на проф. д-р Ѓорги Чупона со труд под 

наслов „Black – Sholes models and their application“, 10-13 септември 
2010 година, Охрид, Р. Македонија
М-р Билјана Златановска

 – Конференција посветена на Проф. д-р Ѓорги Чупона со труд под 
наслов „Solving Lorenz’s System- Part one“, 10-13 Септември 2010 
година, Охрид, Р. Македонија

 – Конференција во Марсеј, Франција, 22.Февруари до 01 Март 2010 
година
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М-р Наташа Максимова
 – Конференција посветена на Проф. д-р Ѓорги Чупона со труд под 

наслов „Analysis of an Algorithm for fi nding Minimal Cut Set for Di-
rected Network“, 10-13 Септември 2010 година

 – Конференција „ICT Innovations 2010“ со труд под наслов „Analysis of 
an Algorithm for fi nding Minimal Cut Set for Undirected Network“,10-13 
Септември 2010 година, Охрид, Р. Македонија   

 – Конференција во Марсеј, Франција, 22.Февруари до 01 Март 2010 
година

М-р Марјан Џидров
 – Обука „Inspiring and Developing Exceptional Young Leaders“, 16-27 

Август 2010 година, Охрид, Р. Македонија 
 – Конференција „How to Manage in Time of Crisis“ со труд под наслов 

„Turnaround management as a tool for handling crises“, 3-5 декември 
2009 година, во Тузла, Босна и Херцеговина.
Д-р Татјана Атанасова Пачемска

 – Конференција „Analysis, Topology and Application (ATA 2010)“ со 
труд под наслов „Generalisation of Borsuk’s Theorem“, 21-25 јуни 2010 
година, Врњачка Бања, Република Србија

 – Конференција во Марсеј, Франција, 1-8 март 2010 година

М-р Зоран Здравев
 – Конференција во Варна, 16-18 јуни 2010 година, Р. Бугарија
 – Конференција „Seventh International Conference for Informatics and 

Information Technology CIIT2010“со труд под наслов „Learning Ob-
jects Retrieval from Localized Repository“, 24-26 февруари 2010, хотел 
Молика 

М-р Игор Стојановиќ
 – Конференција „XLV International Scientifi c Conference on Information, 

Comunication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010“ со 
труд под наслов „Performance of the Hybrid Method of Image Retriev-
al“ и „Applying of the Algorithm of Lagrange Multipliers in the Removal 
of Blur in Images“, 23-26 јуни 2010 година, Охрид, Р. Македонија

 – Конференција „Telecommunications Forum TELFOR 2009“ со труд по 
наслов „Our experience with image retrieval using progressive wavelet 
correlation“ 23-27 ноември 2009 година во Белград, Р. Србија

Д-р Владо Гичев
 – Конференција во Ниш, 18- 19 март 2010 година

Сања Пачемска
 – Конференција во Марсеј, Франција, 1-8 март 2010 година
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Влатко Јовановски
 – Конференција „International Multidisciplinary Scientifi c GeoConfer-

ence & EXPO-SGEM 2010“ со труд под насол „Fast & efl icient meth-
ods for fi ltering and visualization on the near-surface electric prospecting 
data in multi-layered media“во Албена, Р. Бугарија

 – Водење  на  книга  за  посета на странци
Посета на наши студенти во Црна Гора
М-р Тодор Чекеровски заедно со пет студенти од Факултетот за 

информатика (Стојанче Панов, Хајди Костова, Александар Додевски, 
Даниел Атанасоски и Емилија Нушевска)  учествуваа на „Електријада 
2010“, која се одржа во мај во  Чањ, Црна Гора.

Патувања  на  вработените  во  странство
Д-р Владо Гичев:

 – 8-28 април 2010 г. Студиски престој и истражувачки активности на 
Универзитетот на Јужна Калифорнија (Univ. of Southern California) 
во Los Angeles, California.

 – Конференција во Ниш, 18 - 19 март 2010 година

Д-р Сашо Коцески
 – Состанок „Tempus проект VICES“, 4-7 јули 2010 година, Будимпешта 

- Унгарија 

М-р Александар Крстев
 – Обука за видеоконференциски системи „VICES“, 26 јуни 2010 до 2 

јули 2010 година, Лувен, Белгија

Д-р Цвета Мартиновска
 – Семинар „Tempus proekt“, 21-26 јуни 2010 година, Лувен, Белгија

Д-р Александра Милева
 – Централноевропска конференција за криптологија со труд под 

наслов „Квазигрупни трансформации на стрингови и дизајн на блок 
шифрувачи“, 10-12 јуни 2010 година, Полска

М-р Билјана Златановска
 – Конференција во Марсеј, Франција, 22 февруари до 1 март 2010 

година

М-р Наташа Максимова
 – Конференција во Марсеј, Франција, 22 февруари до 1 март 2010 

година

Д-р Татјана Атанасова Пачемска
 – Конференција „Analysis, Topology and Application (ATA 2010)“ со 

труд под наслов „Generalisation of Borsuk’s Theorem“, 21-25 јуни 2010 
година, Врњачка Бања, Република Србија
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 – Конференција во Марсеј, Франција, 1-8 март 2010 година

М-р Зоран Здравев
 – Конференција во Варна, 16-18 јуни 2010 година, Р. Бугарија
 – International Conference of Education, Research and Innovation (IC-

ERI 2009), 16 – 18 November, Madrid, Spain. 

М-р Игор Стојановиќ
 – Конференција „Telecommunications Forum TELFOR 2009“ со труд по 

наслов „Our experience with image retrieval using progressive wavelet 
correlation“ 23-27 ноември 2009 година во Белград, Р. Србија

Сања Пачемска
 – Конференција во Марсеј, Франција, 1-8 март 2010 година

Влатко Јовановски
 – Конференција „International Multidisciplinary Scientifi c GeoConfer-

ence & EXPO-SGEM 2010“ со труд под насол „Fast & efl icient meth-
ods for fi ltering and visualization on the near-surface electric prospecting 
data in multi-layered media“во Албена, Р. Бугарија
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XVII.5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Вовед
Целта на основањето на Економскиот факултет е да обезбеди 

темелно теоретско образование во подрачјата на: здравствен менаџмент 
како интердисциплинарна студиска насока, меѓународна економија и 
финансиски менаџмент. 

На Економскиот факултет постојат три катедри:
 – Катедра за економија;
 – Катедра за финансии;
 – Катедра за менаџмент.

Катедрата за финансии со сегментите монетарни финансии, јавни 
финансии, меѓународни финансии, финансиски институции и пазари, 
хартии од вредност и портфолио менаџмент, банкарство и осигурување е 
насочена кон внимателно извлекување на се посложените предизвици на 
глобализацијата која е наша современост. Во согласност со тоа, наставните 
планови и програми на наведените дисциплини се компатибилни со тие во 
Европската унија и во САД.

Мисијата на Економскиот факултет се состои во континуирано обра-
зование на високостручен кадар, способен компетентно да решава пробле-
ми, да им излегува во пресрет на предизвиците на новиот милениум и да ја 
зајакнува конкурентноста на претпријатијата на европско и меѓународно 
ниво, преку висококвалитетни програми од бизнис и економија.

Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип како 
високообразовна единица треба да одговори на барањата за образување на 
профили од економската област на просторот што е многу поширок од тој 
што се дефинира како Источен регион на Република Македонија. Имено, 
тоа е подрачје кое ги интегрира подрачјата на Источна, југоисточна и 
североисточна Македонија кои сообраќајно се поврзани со Штип, со околу 
35 поголеми населени места кои се поблиску до Штип, отколку до другите 
универзитетски центри во државата, и чие население, според природата на 
нештата, би можело да се очекува дека ќе им даде предност на студиите 
во овој град. 

Економскиот факултет својата мисија на образување на профили 
од економската област ја започна во академската 2007/2008 година. 
Почна со две акредитирани студиски програми (Меѓународна економија и 
Здравствен менаџмент) на кои се пријавија и запишаа 260 студенти. 

Во академската 2009/2010 година Економскиот факултет почна со 
три студиски програми од прв циклус со вкупни запишани нови студенти 
по студиски програми: Финансиски менаџмент 454 (во Штип-261 студенти 
и во Струмица-193 студенти); Меѓународна економија 46 и Здравствен 
менаџмент 40. Вкупната бројка на нови запишани студенти Економскиот 
факултет во 2009/2010 година на трите студиски програми од прв циклус 
студии (во Штип и Струмица) достигна  540 студенти.

Економскиот факултет во академската 2009/2010 почна со 
реализација и на трите акредитирани студиски програми од втор циклус 
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студии: МБА-менаџмент; Економија на Европска унија и Здравствен 
менаџмент. 

Во почетокот од 2010 година Економскиот факултет изготви и 
достави студиски програми за трет циклус студии кои се во постапка на 
акредитација.

Во својот натамошен развиток, Факултетот континуирано ќе 
ја проширува и збогатува својата дејност на подрачјето на наставно-
образовниот процес, научноистражувачката работа, апликативната 
и издавачката активност. Постојани се напорите на Факултетот за 
подобрување на материјално-техничката и кадровската основа, како 
основна претпоставка за поуспешно извршување на неговата дејност. 

Истовремено, Факултетот е организиран за извршување и на 
научноистражувачка работа за потребите на наставната дејност, 
стопанството и општеството.

Организација на Економски факултет-Штип
Структура 
На Економскиот факултет вкупно вработени се 8 наставници од кои: 

1 редовен професор, двајца вонредни професори и пет доценти; 15 сора-
ботници, техничка секретарка (1), секретар на факултетот и економ.

Економскиот факултет е високообразовна единица при Универзите-
тот „Гоце Делчев” во Штип.

На Факултетот се формирани и дејствуваат следниве органи на упра-
вување и раководење:

 – Наставно-научен совет
 – Деканатска управа
 – Декан
 – Катедри 

Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет го сочинуваат наставниците во редовен 

работен однос - вкупно 8 (осум) и по 1 (еден) претставник од соработничкиот 
кадар и од студентите. Во изминатава година Наставно-научниот совет 
на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев”- Штип 
третираше прашања од повеќе области на делувањето и функционирањето 
на Факултетот, во најголем дел од наставното подрачје и обезбедување на 
потребните услови за непречено и квалитетно одвивање на наставата. 

Катедри
На Економски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 

има вкупно три катедри:
1. Катедра за менаџмент – раководител: проф. д-р Трајче Мицески;
2. Катедра за економија – раководител: доц. д-р Круме Николоски;
3. Катедра за финансии (оваа катедра не е активирана).
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Просторни услови на Економскиот факултет
Економскиот факултет својата дејност ја врши во задоволителни 

просторни услови. Поседува еден амфитеатар од 350 седишта и една пре-
давална со 120 седишта, како и три предавални со по 90  седишта. Други 4 
предавални од кои една со 60 седишта и останатите со по 45-50 седишта. 
Инаку, објектот во кој е сместен Економскиот факултет настава реализи-
раат: Филолошкиот факултет од нашиот  Универзитет, како и Факулте-
тот за туризам и бизнис логистика. 

За настава на дисперзираната паралелка во Струмица е изграден и 
соодветно опремен простор - амфитеатар.

Покрај просториите наменети за реализирање на наставата има со-
одветен број на кабинети за професори, соработници и административни 
работници. 

Техничка опременост на Факултетот
Од техничките помагала за реализирање на наставата на Економски-

от факултет му беа отстапени 3 ЛЦД проектори и 2 лаптоп компјутери. 
Во предавалните број 2, 4, 6 и 8 има поставено фиксен ЛЦД. Може да 
се каже дека ваквата опременост е скромна, особено ако се има предвид 
потребата од опременост на посебни компјутерски лаборатории каде сту-
дентите ќе можат теоретските сознанија и практично да ги реализираат со 
што се овозможува поквалитетна настава (предавања и вежби), а со тоа и 
постигнување на соодветно ниво на знаење. Во Струмица во амфитеата-
рот има поставен фиксен ЛЦД.

Покрај тоа со активностите кои се преземени на планот на обезбе-
дување достапност на Интернет во добар дел ќе се подобрат техничките 
можности и услови за студентите, соработниците и наставниците во одви-
вањето на наставниот процес.

Кадровска екипираност на Факултетот
Економскиот факултет во академската 2009/2010 година го зајакна 

својот кадровски потенцијал со 8 професори во редовен работен однос и 
шест професори со договор и во постапка на избор се две насловни звања 
доцент за предметите Банкарство и Банкарски менаџмент. Бројката на со-
работничкиот кадар (вработени) изнесува 15, со тенденција таа бројка да 
се зголеми на 25.

Од наставничкиот кадар во редовен работен однос структурата е 
следна:

Редовен професор         1
Вонреден професор                  2
Доцент                                       5
           
Од наставничкиот кадар со договор структурата е следна:
Редовен професор                     2
Доцент                                        4
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Веруваме дека со овој број на наставнички и соработнички кадар 
обезбедуваме непречено и квалитетно одвивање на наставата на Економ-
скиот факултет на четирите студиски години и трите студиски програми 
во академската 2009/2010 година.

Настава на Факултетот
Наставата во изминатата година (во двата семестра: зимски и летен) 

се одвиваше непречено и со успех се заврши. Резултатите се задоволител-
ни. Спроведувањето на оценувањето се вршеше преку реализирање на два 
колоквиума и еден завршен испит во семестар. Користени се утврдените 
методолошки стандарди за оценување на знаењето на студентите. Покрај 
колоквиумите и завршниот испит во текот на одвивањето на наставниот 
процес се спроведуваше и евиденција за редовноста на студентите на пре-
давања и вежби како и за нивната активност. Се спроведуваше и изготву-
вање на семинарски работи од страна на студентите и врз основа на ква-
литетот на изработената и одбранета (презентирана) семинарска работа се 
доделуваа соодветен број на бодови кои влијаеа на крајната оценка. На тој 
начин студентите беа постојано во мобилна ангажирана состојба.  

Обезбеденост со потребната литература
Студентите на време беа обезбедени со потребната литература за 

спремање на предметната материја по соодветните предмети. На студенти-
те за одделни предмети им беше посочена потесна и поширока литература 
неопходна за лесно и солидно подготвување на материјата. Во изминатиот 
едногодишен период се направени одредени напори од страна на одделни 
наставници за изготвување на учебници и учебни помагала, со цел да им се 
олесни на студентите при подготвувањето на материјата по тие предмети. 
Така се издадени учебници по предметот Основи на финансии и Меѓуна-
родна економија, Меѓународни финансии и Финансиски менаџмент, а во 
печат е учебникот Математика за економисти, понатаму излезени се од 
печат учебни помагала Практикум по основи на финансии, Практикум 
по статистика и изготвена е Збирка на задачи по статистика. Особено 
важно да се истакне е тоа што сите овие учебници и учебни помагала се со 
прифатлива популарна ниска цена, достапна за секој студент.

Се работи на збогатување на библиотечниот фонд преку обезбеду-
вање на книги од видни автори по соодветни области од економска област 
во електронска форма и истите да бидат достапни за студентите за про-
ширување и збогатување на знаењата од соодветни економски предмети и 
области.

Кај одредени предмети од страна на наставниците се изготвени авто-
ризирани белешки и истите навреме ставени на располагање на студенти-
те.
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Постигнати резултати на студентите по оделни предмети  

ФЕВРУАРСКА  СЕСИЈА  2009, I  и  II година , Економски факултет

Ред.
бр. Предмет
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10  9  8  7   6

сесија Февруарска     I  
година

1 Основи на 
финансии 342 4  16 80 74 80 254 7.17 74.26%

2 Основи на 
економија 326 34  55 74

 
37

18 218 8,23 66,87%

3 Финансиско 
сметководство 334 3 6 15 36 80 140 6.68 46.20%

4 Математика 1 292   8    19 18 47 101  193  6,89   66,10%

сесија Февруарска
II година

1 Микроекономија   214  27 55 
 

39
  
35

15   171 8.26 79.9%

2 Математика 2  150 21  15 30 27 25   118 7.83 78.67%

3 Здравствен 
менаџмент 61 10 16 17  4 10  57 8.22 95.00%

4
Социјално и 
здравствено 
осигурување

56 2 6 6 11 13  38  7.29 71.70%

5 Трговско право 124 24 18 27 24 19 112 8.04 99.11%
6  Е- бизнис 157 13 20 21 26 41 121 7.49 78.06%

7 Здравствена 
економија   58   4   4 10 19 16   53 7,26 91,38%

8 Англиски јазик 191 17 32 41 48 51 189 7.55 100.00%
9 Германски јазик 17 2 8 4 1 2 17 8.41 100.00%
10 Руски јазик 14 9 0 0 3 1 13 9.00 100.00%
11 Макроекономија 38 3 2 2 3 5 15 7.67 45.45%
12 Информатика 9 0 0 2 1 5 8 6.62 100.00%
13 Статистика 6 0 0 0 1 2 3 6.33 60.00%
14 Јавно здравство 7 0 0 0 3 3 6 6.50 100.00%

15 Меѓународна 
економија 41 0 0 0 0 9 9 6.00 26.47%
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Струмица  Резултати: I год:  февруарска сесија

1
Основи на 
финансии 144 1 18 35 41 17 112 7.51 77.78%

2
Основи на 
економија  135  5 19 39 14 15   92 7,84 68,15%

3
Финансиско 
сметководство 140 3 4 8 22 59 96 6.28 72.73%

4 Математика 1

АПРИЛСКА  СЕСИЈА  2009 , I  и  II година , Економски факултет

Ред.
бр.

Предмет
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10  9  8  7   6

сесија 
Априлска    
 I  година

   1
Основи на 
финансии

  53   /  1  1  3 10  15  6,53   28,30%

   2
Основи на 
економија

  80   /   1 3  6 19  29  6,52   43,3%

   3
Финансиско 
сметководство

 58  / / / 1 17 18  6,06   31,03%

   4 Математика 1 40  /    /   /  / 10  10 6,00   25,00%

сесија
Априлска
II година

   1 Микроекономија   29   1   1   5   2   1   10   7,9   43,48%
   2 Математика 2  15  /  /  /  /  2  2  6  15,38%

   3
Здравствен 
менаџмент

  -    -    -   -   -   -  -   -   -

  4
Социјално и 
здравствено 
осигурување

 10  /  /  /  1  3  4  6,25  44,44%

  5 Трговско право    6   /   /   /   /  2  2  6,00  33,33%
  6  Е- бизнис  13  /  /  /  1  4  5  6,20   41,67%

  7
Здравствена 
економија

 5  /  /  /  1  1  2  6,50   66,60%

  8 Англиски јазик
  9 Германски јазик
10 Руски јазик
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11 Макроекономија   12   /  1  /   2   2    5  7,00   50%
12 Информатика   -    -   -   -   -   -      -    -    -
13 Статистика  3 /  /  /  /  /  /  /  /
14 Јавно здравство /   /   /   /   /   /  /  /   /

15
Меѓународна 
економија

 16 /  / /  /  6 6 6,00  37,5%

Струмица  Резултати: I год:  априлска сесија

1
Основи на 
финансии   12   /  1   /  1  4    6  6,67 50,00%

2
Основи на 
економија  28   1  4  7  4  3  19  7,79 67,86%

3
Финансиско 
Сметководство  13  /  /  /  1  2    3  6,33 23,08%

4 Математика 1  12  /  /  /  /  /  /  /  /

ЈУНСКА СЕСИЈА 2009 година за I и II година на Економски 
факултет - Штип

Ред.
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10  9  8  7   6

сесија 
Јунска
 I  година

   1
Основи на 
финансии

  68  2  3  4  4 23  36  6,80   52,94%

   2
Основи на 
економија

61 2 2 2 3 4 13 7,62 21,31%

   3
Финансиско 
сметководство

  85   -   -   -  1 16   17  6,06   20,00%

   4 Математика 1   54   -   -    1  6  5    12  6,67   22,22%

   5
Економика на 
претпријатија

139  17 19  17  24 31  108  7,69  77,70%

   6
Статистика 
Штип

 278   5 29  46  49 80  209  7,19  75,18%

сесија
Јунска
II година

   1 Микроекономија   18   1   2   2   4  6  12  7,50   66,67%
   2 Математика 2   13   -   -   1   2  4    7  6,57  53,85%
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   3
Здравствен 
менаџмент

   3  -   -   -   2  1    3  6,67  100%

  4
Социјално и 
здравствено 
осигурување

 10  -  2  3   4  -    9  7,78  90,00%

  5 Трговско право    2   -   -   -   1   1    2  6,50 100%
  6  Е- бизнис   19  -  1  -   -   4   5  6,60   26,32%

  7
Здравствена 
економија

  2   -   -   -   -  2   2  6,00 100%

  8 Англиски јазик  181  14 23  49 60 25 171  7,65 94,48%
  9 Германски јазик  18  2 5   4  6  1  18  8,05 100%
10 Руски јазик  15  9 3   3  -  -  15  9,40 100%
11 Макроекономија 315 34 64  58  45 21 222  8,20   70,05%
12 Информатика

13
Здравствена 
статистика

 56   6  6  12  12 11 47  6,43  87,00%

14 Јавно здравство  49   3  6    6  12 15 42  7,29  85,71%

15
Меѓународна 
економија

122   5  4  10  33 23  75  7,13  61,48%

16. 
Меѓународен мо-
нетарен и трговс-
ки систем

133  8  9 20  42 40 119  7,18  89,47%

17.

Финансиски 
менаџмент на 
здравсвени инс-
титуции

  46  4  2  5 10 15  36  7,17  78,26%

18.
Монетарна и 
фискална поли-
тика

150  18 30 34  30 20  141 7,46  94,00%

19.
Економија на 
развој

140  27 29 27  24 14  121 8,26  86,43%   

20.
Меѓународни 
сметководствени 
стандарди

114   7   8 28  22   7    72 7,81  63,15%

Струмица  Резултати: I год:  јунска сесија
1 Основи на финансии   14   /  1   1  2  1    5   7,4   35,71%
2 Основи на економија   16  /    /   /   /  1   1  6,00 7,70%

3
Финансиско 
сметководство  18  -   -   -   -  1   1  6,00 5,56%

4 Математика 1
5 Статистика  130   5  5 14 32  53 109  6,87  89,00%
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6
Економика на 
претпријатија  126   5 19  11 18  44   97  7,21  77,60%

7 Информатика 161   2   9 10  33 42  96  6,92 59,63
8 Макроекономија   

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА, 2009 година за I и II година на Економ-
ски факултет Штип

Ред.
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Предмет
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10  9  8  7   6
I  година

   1
Основи на 
финансии

46 5 5  -  5 10  25 7,60 58,14%

   2
Основи на 
економија

61   1 1  1  -   8  11 6,82 21,57%

   3
Финансиско 
сметководство

81   - 1   1   3 12 17 6,47 24,29%

   4 Математика 1 68  - -  -   9  15  24 6,37 42,10%

   5
Економика на 
претпријатија

28  -  -  1  5  6  12 6,58 52,17%

   6 Статистика Штип  85  1  -  2  4 22  29  6,41 39,19%
Септемвриска 
сесија
II година

   1 Микроекономија 17   -   -   1   1  -   2   7,5 14,3%
   2 Математика 2 17   -   -   -   1   4   5   6,20   29,41%

   3
Здравствен 
менаџмент

2   -   -   -   -   -   -   - -

  4
Социјално и 
здравствено 
осигурување

6   -        1    -  2  3   6   6,83    100,00%  

  5 Трговско право    -  -   -   -   -   -   -   - -
  6  Е- бизнис 17 - -  2  3  7  12  6,58 70,59%

  7
Здравствена 
економија

3 - - - - - - - -

  8 Англиски јазик
  9 Германски јазик
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10 Руски јазик
11 Макроекономија 105 2 4 6 3 12 27 7,30 31,40%
12 Информатика

13
Здравствена 
статистика

10  -  -  -   1  2   3 6,33 50,00%

14 Јавно здравство 12   -  -  -   -  4   4 6,00 40,00%

15
Меѓународна 
економија

 60   1  1  10  7  19  38  6,87 67,86%

16. 
Меѓународен мо-
нетарен и трговс-
ки систем

 27 2 1 2 2 4 11 7,55 50,00%

17.

Финансиски 
менаџмент на 
здравсвени инсти-
туции

15 3 - - 3   - 6 8,50% 54,55%

18.
Монетарна и фис-
кална политика

24   -   -   3  2  5   10 6,80 50%

19.
Економија на 
развој

38  1   -  -  4  3   8 7,00 23,6%

20.
Меѓународни 
сметководствени 
стандарди

61  7  10 11 9  9  46 7,93 82,14%

Струмица  Резултати: I год:  СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 

1
Основи на финан-
сии    8  -  -   -  1   2  3  6,33   50,00%

2
Основи на 
економија  10  -  1   -   -    1  2  7,50   22,22%

3
Финансиско 
сметководство  19   -   -   -   1    2  3  6.33   15,79%

4 Математика 1  13    -   -   -   -    5  5  6,00  45,45%
5 Статистика  19   1   -   2   1    6 10  6,90  55,55%

6
Економика на 
претпријатија  28 -   -   -   -  11 11  6,00 46%

7 Информатика  29   -   1   6   2    7 16  7,06  55,17%
8 Макроекономија  33   -   2   4   1    3 10  7,50  33,33%
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Други активности кои ги реализира Економскиот факултет
Преку департманот на центарот за кариера и развој Економскиот 

факултет одржа дебата на тема: фиксен или флуктуирачки девизен курс, 
која се реализира на 27.9.2010 година под модераторство на проф.д-р 
Ристо Фотов и доцент д-р Крсте Шајноски. На дебатата земаа учество и 
дел од соработничкиот кадар. 

Издавачка дејност (зборници, книги)
Економскиот факултет во своето двегодишно постоење подготви и 

издаде годишник со трудови на професори и соработници од Економскиот 
факултет и од други факултети. Тоа значи дека Економскиот факултет ги 
регистрира истражувачките напори и пројавувања со научни сознанија до 
кои имаат дојдено своите наставнички и соработнички кадари, и притоа 
презентирајќи им ги таквите сознанија на стручната и научната јавност. 
Исто така, Економскиот факултет донесе одлука за подготвување и 
издавање на квартално списание во наредниот период.

Активност на Наставно-научниот совет 
Во наведениот период Наставно-научниот совет на Економскиот 

факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип одржа 18 (осумнаесет) 
седници на кои третираше прашања од повеќе области на делувањето и 
функционирањето на Факултетот, во најголем дел од наставното подрачје 
и обезбедување на потребните услови за непречено и квалитетно одвивање 
на наставата. 

Се одржаа 18. седници, на кои се донесоа одлуки со кои се регулираат 
одделни односи во секојдневното, функционирање на наставно-научната 
дејност на Економскиот факултет. Се донесоа наставните програми 
на трите студиски насоки и тоа за сите четири студиски години. Се 
изготвија проекти и наставни програми за постдипломски студии за три 
насоки (Здравствен менаџмент, Економија на европски студии и МБА-
менаџмент). 

Прифатени се и одобрени издавање на учебници  од областа на 
финансиите, од областа на математиката и статистиката. Основи на 
финансии е веќе издаден и е во продажба. Се очекува наскоро и учебникот 
по Математика и збирката на задачи од Статистика да се издадат. 

Во анализираниот период се одржаа по два колоквиума по предметите 
од првиот  семестар и по два колоквиума по предметите од вториот 
семестар, како и по еден завршен испит во првиот и во вториот семестар 
на трите студиски насоки и трите студиски години. Студентите покажаа 
задоволителни резултати но сметаме дека треба на тој план да работиме 
и се ангажираме повеќе како би постигнале уште подобри резултати. 
Во таа насока очекуваме подобрување на условите за работа особено од 
просторен и технички карактер со што сметаме дека во голема мера ќе се 
придонесе за остварување на подобри резултати. 
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Други активности на Економскиот факултет во изминатата 
2009/2010 година

Економскиот факултет воведе практика која, се надеваме, ќе стане 
традиционална, има за задача да ги претстави добитниците на Нобелова 
награда од економија во тековната година. Во реализирање на задача во 
2009 година на 7.11.2009 година беа претставени добитниците на Нобело-
ва награда за 2009 година од областа на економија. Со пригодна реч за но-
беловците по економија за 2009 година се обрати проф.д-р Ристо Фотов.

Исто така, во рамките на третирање на актуелни теми од економски-
те случувања во земјава и во странство се одржа предавање за светската 
финансиска криза.

Со предавање на тема одржлив развој-императив на современиот свет 
во рамките на отворањето на изложба од француски сликар во Народната 
библиотека „Гоце Делчев“ во Штип, од страна на францускиот амбасадор 
во Република Македонија, г. Валеро, настапи деканот на Економскиот 
факултет од Штип, проф. д-р Ристо Фотов. Деканот на Факултетот, 
исто така, настапи и на ТВ ИРИС во рамките на програмата, актуелно 
објаснувајќи ја анатомијата и последиците од светската финансиска 
и економска криза, како и на други ТВ во објаснување на актуелни 
економски прашања за кои публиката покажува интерес.

Документациона база за одлуките од ННС 2009/2010 на 
Економскиот факултет од Штип при Универзитетот „Гоце Делчев”

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРАЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-
НАУЧНИОТ СОВЕТ
1. 34-та седница одржана на ден 24.9.2009 г.
 – Одлука за усвојување на Правилник на Економски факултет при 

УГД – Штип;
 – Одлука за усвојување на рецензија за трудот од предметот Социјално 

и здравствено осигурување од проф. д-р Јован Пејковски;
 – Одлука за избор на наставник во наставно звање доцент од областа 

сметководство;
 – Одлука за избор на двајца соработници во соработничко звање помлад 

асистент од областа финансии и банкарство;
 – Одлука за избор на двајца соработници во соработничко звање помлад 

асистент/асистент од областа меѓународна економија;
 – Одлука за избор на раководител на Катедра за менаџмент;
 – Оодлука за избор на раководител на Катедра за економија;

1. 35-та седница одржана на ден 9.10.2009 г.
 – Записник
 – Одлука за одржување октомвриска сесија на Економски факултет 

при УГД – Штип;
 – Одлука за проширување на квотата за II циклус студии на насоката 

МБА менаџмент на Економски факултет при УГД – Штип;
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 – Одлука за проширување на квотата за II циклус студии на насоката 
Здравствен менаџмент на Економски факултет при УГД – Штип;

 – Одлука за проширување на квотата за II циклус студии на насоката 
Економија на Европска унија на Економски факултет при УГД – 
Штип;

 – Одлука за избор на Конкурсна комисија за запишување на студенти на 
универзитетски академски (стручни) студии во втор циклус студии;

 – Одлука за доверување предмети за зимски семестар на Економски 
факултет при УГД – Штип;

 – Одлука за усвојување извештај за едногодишно работење на 
Економски факултет при УГД – Штип;

 – Одлука за согласност за дополнителен ангажман за проф. д-р Милан 
Илиески на Факултет за бизнис и економија – Скопје;

 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Јован Пејковски од Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ за зимски семестар на Економски факултет 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за менторско организирање на втор циклус студии на 
Економски факултет.

2. 36 – седница одржана на ден 28.10.2009 г.
 – Записник
 – Oдлука за усвојување на Извештај од XXVI – та Меѓународна 

конференција за населението во Маркеш, Мароко од ас. м-р Горан 
Миладинов;

 –  Oдлука по Барање бр. 1707 – 100/1 од 20.10.2009 година за одобрување 
платено отсуство на ас. м-р Гуле Гулев;

 – одлука за одобрување отсуство на м-р Марија Гогова, на Саем на 
книгата, што се одржа во Белград, Србија;

 –  одлука за прием на студенти за втор циклус судии на Економски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

3. 37 – седница одржана на ден 5.11.2009 г.
 – Записник
 – Одлука за начин на организирање на наставата за втор циклус студии 

за насоката МБА менаџмент;
 –  Одлука за начин на организирање на наставата за втор циклус студии 

за насоката Економија на Европска унија;
 –  Одлука за начин на организирање на наставата за втор циклус студии 

за насоката Здравствен менаџмент;
 –  Одлука за број и назив на наставни предмети во втор циклус студии 

од зимски семестар;
 –  Одлука за прием на студенти за втор циклус студии на Економски 

факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип од конкурсот кој 
траеше до 30.10.2009 година.

 –  Одлука за организирање колоквиумска недела од 9.11.2009 година.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

424

4. 38 – седница одржана на ден 18.11.2009 година
 – Записник
 – Одлука за избор на Комисија за спроведување на гласање за избор на 

соработник  - член на ННС на Економски факултет.
 – Одлука за избор на соработник  - член на ННС на Економски 

факултет.
 – Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања од 

област Меѓународни организации и интеграции.
 – Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања од 

област Меѓународен развој.
 – Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања од 

област Здравство и здравствена заштита.
 – Одлука за распишување Конкурс за прием на административен 

работник за потребите на втор циклус студии на Економски факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за покриеност на наставни предмети од втор циклус студии 
за зимски семестар со професори од Економски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука по Барање бр. 1707 – 104/1 од 5.11.2009 г. од доц. д-р 
Александар Костадиновски за користење авторизиран материјал;.

 – Одлука по Барање на Марија Манева за продолжување на втор 
циклус студии од Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  - Скопје на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, на Економски факултет насока 
МБА менаџмент.

 – Одлука за одржување колоквиумска недела. 

5. 39 – та седница одржана на ден 9.12.2009 година
 – Записник
 – Одлука по Барање бр. 1707-112/1 од 9.12.2009г за одобрување 

студиски престој на помлад асистент м-р Марија Гогова.
 – Одлука по Барање бр. 1707-113/1 од 09.12.2009 г. за одобрување 

службено патување за проф. д-р Милан Илиески.
 – Одлука по Барање бр. 1707-108/1 од 27.11.2009 г. за одобрување 

службено патување за ас. м-р Златко Бежовски.
 – Одлука по Барање бр. 1502-506/13 од 23.11.2009 г. за префрлување 

од насоката Економија на Европска унија на насоката МБА 3+2 на 
втор циклус студии за студентот Олгица Грбева.

 – Одлука по Барање бр. 1502-1015/6 од 24.11.2009 г. за признавање на 
положените испити од МБА менаџмент на Економски факултет при 
УКИМ за студентот Кристина Постолова.

 – Одлука за усвојување распоред на термини за втор колоквиум, 
завршни испити и февруарска сесија.

 – Одлука по Барање бр. 1707-110/1 од 3.12.2009 г. од Факултет за 
туризам и бизнис логистика.

 – Одлука за ангажман на професори и соработници на Економски 
факултет во летен семестар.
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 – Одлука за распишување Конкурс за двајца соработници во 
соработничко звање од областа финансии и банкарство.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање од областа Меѓународна економија.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање од областа Статистика.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање од областа Историја на економската мисла.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање од областа Економска теорија.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање од областа Менаџмент.

 – Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии на Економски 
факултет при УГД – Штип.

 – Одлука за усвојување на потребите на Економски факултет за 2010 
година.

 – Одлука за избор во насловно звање доцент за д-р Митко Кочовски.
6. 1- ва седница одржана на ден 16.2.2010 година
 – Записник
 – Одлука за разрешување и избор на секретар на Економски факултет 

при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
 – Одлука за признавање испити на студент Кристина Постолова 

префрлена од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ на Економски 
факултет - Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на втор циклус 
студии.

 – Одлука ангажман на професор во пензија по објавениот Конкурс од 
областа Меѓународен развој.

 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс за 
наставник во сите звања за наставно научната област Меѓународни 
организации и интеграции.

 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс 
за избор на двајца соработници во соработничко звање асистенти од 
областа Финансии и банкарство.

 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот кКонкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од областа 
Меѓународна економија.

 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од областа 
Статистика.

 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од областа 
Историја на економска мисла.

 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од областа 
менаџмент.
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 – Одлука за избор на Рецензентска комисија по објавениот конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од областа 
економска теорија.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање помлад асистент од областа маркетинг.

 – Одлука за распишување Конкурс за соработник во соработничко 
звање помлад асистент од областа финансии и бакарство.

 – Одлука по Барање бр.1502-55/11 од 22.1.2010 од Кире Крстевски, за 
префрлување од насоката Здравствен менаџмент на насоката МБА 
менаџмент на втор циклус студии.

 – Одлука по Барање бр.1502-56/02 од 22.1.2010 од Марија Стојмирова, 
за префрлување од Факултет по информатика на Економски факултет 
насока МБА менаџмент на втор циклус студии.

 – Одлука за поведување дисциплинска постапка за студент по барање 
на референт на студентски прашања Антонио Талевски.

 – Одлука за ангажман на проф. д-р Јован Пејковски за предметот 
Европски монетарен систем и монетарна политика;

 – Одлука за ангажман доц. д-р Митко Кочовски за предметот 
Меѓународни организации и интеграции;

 – Одлука за ангажман доц. д-р Силвана Пашоска за предметот 
Финансиски менаџмент во здравствени институции;

 – Одлука за ангажман доц. д-р Весна Ангеличкова за предметот 
Монетарна и фискална политика;

 – Одлука за ангажман доц. д-р Душко Алексовски за предметот 
Француски јазик на дисперзираната студија во Струмица;

 – Одлука за ангажман доц. д-р Бистра Ангеловска за предметот 
Современа здравствена политика;

 – Одлука за ангажман м-р Ева Велинова за предметот Француски јазик;
 – Одлука за ангажман м-р Нина Даскалова за предметот Англиски 

јазик на дисперзираната студија во Струмица
 – Одлука за ангажман м-р Гоце Стефанов за предметот Информатика 

на дисперзираната студија во Струмица
 – Одлука за ангажман м-р Наташа Мојсовска за предметот 

Информатика на дисперзираната студија во Струмица
 – Одлука за ангажман проф. д-р Ѓорги Шуманов за предметот 

Здравствен менаџмент на втор циклус студии
 – Одлука за ангажман проф. д-р Живко Атанасовски за предметот 

Фискален систем и Фискална политика на ЕУ на втор циклус студии
 – Одлука за ангажман проф. д-р Милан Илиески за предметот Социјална 

политика и пазар на труд во ЕУ на втор циклус студии
 – Одлука за ангажман проф. д-р Јован Пејковски за предметот Европски 

монетарен систем и монетарна унија на втор циклус студии
 – Одлука за ангажман проф. д-р Ристо Фотов за предметите Менаџмент 

на мал бизнис и Пари и банкарство на втор циклус студии
 – Одлука за ангажман проф. д-р Тодор Тодоров за предметот 

Организациско однесување на втор циклус студии
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 – Одлука за ангажман проф. д-р Трајко Мицески за предметот 
Здравствен менаџмент, Стратегиски менаџмент на втор циклус 
студии и Политика на аграрна и европска политика

 – Одлука за ангажман на доц. д-р Круме Николоски за предметот 
Менаџмент на информациони системи

 – Одлука за ангажман на доц. д-р Крсте Шајноски за предметот Пари 
и банкарство 

 – Одлука за усвојување на извештај за тримесечен студиски престој во 
Германија на ас. Стеван габер.

 – Одлука за усвојување на извештај за тримесечен студиски престој во 
Англија на ас. Борјан Ѓоргиев.

 – Одлука за усвојување на распоред за предавања и вежби за летен 
семестар за Економски факултет.

 – Предлог Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат во 
академската 2010/2011 на Економски факултет.

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Марија Тренчевска – 
Ангелевска

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Христина Наумовска

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Тони Митев

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Томе Карески

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени 
во друга високообразовна установана студентот Сузана Стојмилова

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентотСофија Арсовска

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Радмила Стојанова

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Павлинка Иванова

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Наташа Доневска

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени 
во друга високообразовна установана студентот Мирјана Спасовска

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Марина Петрова

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот  Лусинда Илијева

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Кирил Шоров

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Димитар Јорданов

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени 
во друга високообразовна установана студентот Дијана Колеска 
Ефремова
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 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Дејан Реља

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Дарко Кузев

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени 
во друга високообразовна установана студентот Блажо Николовски

 – Одлука за одобрување на Барање за признавање испити положени во 
друга високообразовна установана студентот Орхан Демирша.

7. 2-ра седница одржа на ден 23.3.2010 година
 – Записник
 – Oдлука за усвојување распоред за прва колоквиумска недела од летен 

семестар.
 – Oдлука за одржување априлска сесија.
 – Oдлука за усвојување распоред на предавања на втор циклус студии 

за летен семестар.
 – Oдлука за признавање испити на студенти префрлени на Економски 

факултет – Штип од други високообразовни установи на прв циклус 
студии.

 – Oдлука по приговор бр. 1707-55/2 од 22.3.2010 од студентот Сања 
Илиева по одлука донесена од дисциплинска комисија.

 – Oдлука по приговор бр. 1707-55/1 од 22.3.2010 од студентот Суза 
Стоилова по одлука донесена од дисциплинска комисија.

 – Oдлука за усвојување елаборат за студиска насока Бизнис 
информатика.

   8.  3 – та седница одржана на ден 6.4.2010 година
 – Записник
 – Одлука за укинување на Одлука бр. 1702-115/17 од 11.12.2009 г.
 – Одлука за укинување  на Одлука бр. 1702-37/12 од 18.02.2010г. 

за ангажман на соработник од Електротехнички факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во насловно 
звање доцент од наставно научната област меѓународна економија.

 – Одлука за усвојување извештај за Рецензентска комисија по Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од област 
економска теорија.

 – Одлука за усвојување извештај за Рецензиона комисија по Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од област 
историја на економска мисла

 – Одлука за усвојување извештај за Рецензиона комисија по Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од област 
меѓународна економија

 – Одлука за усвојување извештај за Рецензиона комисија по Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од област 
менаџмент
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 – Одлука за усвојување извештај за Рецензиона комисија по Конкурс 
за избор на соработник во соработничко звање асистент од област 
статистика

 – Одлука за усвојување извештај за  Рецензиона комисија по Конкурс 
за избор на двајца соработници во соработничко звање асистент од 
област Финансии и банкарство.

9. 4-та седница одржана на ден 14.4.2010 г.
 – Записник
 – Одлука за усвојување на Барање број 1707-61/1 од 14.4.2010 г.
 – Одлука за усвојување на Барање број 1707-61/2 од 14.4.2010 г.
 – Одлука за усвојување на Барање број 1707-61/3 од 14.4.2010 г.
 – Одлука за усвојување на Барање број 1707-61/4 од 14.4.2010 г.
 – Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма за 

насока Меѓународна економија.
 – Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за 

насока Финансиски менаџмент.
 – Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за 

насока Здравствен менаџмент.
 – Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за 

насока Меѓународна економија и Финансиски менаџмент.
 – Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за 

насока Меѓународна економија и Финансиски менаџмент за студиска 
година 2009/2010.

 – Одлука за ангажман на проф. д-р Трајко Мицески за ангажман на 
втор циклус студии за предметот Организациско однесување

10. 5 – та седница одржана на ден 17.5.2010 г.
 – Записник
 – Одлука за избор на рецензиона комисија по распишан Конкурс 

за наставник во насловно звање доцент од област Меѓународна 
економија.

 – Одлука за исправка на техничка грешка во Програмата - 2008/2009 
година

 – Одлука за исправка на техничка грешка во бројот на кредитите за 
предметите Математика и Информатика.

 – Одлука за усвојување на распоредот за јунска сесија за прв циклус 
студии

 – Одлука за усвојување на испитни термини за јунска сесија за втор 
циклус студии.

 – Одлука за отсуство на м-р Марина Радосављевиќ-Бојчева, за 
присуство на конференција.

 – Одлука за отсуство на м-р Емилија Митева за присуство на стручна 
работилница

 – Одлука за отсуство на м-р Дарко Лазаров за присуство на стручна 
работилница
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 – Одлука за отсуство на м-р Влатко Пачешкоски за присуство на 
стручна работилница.

 – Предлог – одлука за измена и дополнување на Студиската програма 
2007/2008 година.

 – Одлука за поништување на Одлука бр.1702-37/54 од 18.2.2010.
 – Одлука за ангажман на проф. д-р Трајко Мицески за предметот 

Организациско однесување за втор циклус студии за летен семестар.
 – Одлука за ангажман на доц. д-р Крсте Шајноски за предметот Пари и 

банкарство за втор циклус студии за летен семестар.
 – Одлука за измена на техничка грешка во Програмата 2009/2010г за 

насоката Меѓународна економија.
 – Одлуки по барања од студенти за префрлување на Економски 

факултет при УГД.
 – Одлука за ангажман на наставници и соработници во зимски семестар 

за учебната 2010/2011 година
 – Одлука за ангажман на наставници и соработници во летен семестар 

за учебната 2010/2011 година
 – Одлуки по барања од студенти за признавање испити.

11. 6 – та седница одржана на ден 31.5.2010 г.
 – Записник
 – Одлука за одобрување отсуство за Емилија Митева за ден 4.5.2010 г. 

за консултации за докторски студии.
 – Одлука за за усвојување на иницијативи за предвремен избор на 

вонреден проф. д-р Милан Илиески од катедра Економија и катедра 
Менаџмент.

 – Одлука за одобрување на Барање бр.2303-178/1 од 25.5.2010 г. од 
Електротехнички факултет

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање ас. за Борјан 
Горѓиев од наставно-научната област менаџмент

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање ас. за Горан 
Миладинов од наставно-научната област статистика

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање ас. за Дарко 
Лазаров од наставно-научната област економска теорија

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање ас. за Емилија 
Митева од наставно-научната област меѓународна економија

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање асс. за Златко 
Бежовски од наставно-научната област историја на економска мисла

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање ас. за Марија 
Гогова од наставно-научната област основи на финансии

 – Одлука за избор на соработник во соработничко звање ас. за Стеван 
Габер од наставно-научната област основи на финансии

 – Одлука за усвојување Извештај за студиски престој во Англија на 
м-р Марија Гогова

 – Одлука за усвојување Извештај за присуство на меѓународна 
конференција од м-р Емилија Митева
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 – Одлука за усвојување Извештај за присуство на меѓународна 
конференција од м-р Љупчо Давчев

 – Одлука по Барање  бр. 1707-85/1 од 26.5.2010 г. од студент Ивана 
Томова

 – Одлука за формирање Комисија за прием на документи за учебната 
2010/2011г.

 – Одлука за усвојување на студиски програми за прв циклус студии за 
2010/2011г.

 – Одлуки за признавање испити на студенти од други високообразовни 
установи

12. 7- ма седница одржана на ден 15.6.2010 г.
 – Записник
 – Одлука за усвојување на Студиски програми за втор циклус студии.
 – Одлука за распишување Конкурс за наставник во сите звања од 

наставно-научната област финансии и сметководство.
 – Одлука по барање бр.1707-92/1 од 11.6.2010 г. од ас. Горан Миладинов.
 – Одлуки по барања од студенти
 – Одлука за измена на техничка грешка во Студиската програма за 

втор циклус студии.
 – Одлука за утврдување на број на студенти за втор циклус студии за 

учебната 2010/2011 г.
 – Одлука за ангажман на наставници за втор циклус студии за учебната 

2010/2011 г.

13. 8 – ма седница одржана на ден 24.6.2010 година
 – Записник
 – Одлука по Барање бр.1707-101/2 од 23.6.2010 г. од помлад ас. м-р 

Костадинка Чабулева
 – Одлука по Барање бр.1707-101/1 од 23.6.2010 од ас. м-р Борјан 

Ѓоргиев

14. 9 – та седница одржана на ден 9.7.2010 година
 – Записник
 – Одлука за измена на техничка грешка во Студиската програма МБА 

– менаџмент модул (3+2) на втор циклус на студии
 – Одлука за избор на Рецензентска комисија за наставник во сите звања 

од наставно-научна област финансии и сметководство.
 – Одлука за утврдување на список со теми за изработка на магистерски 

труд 
 – Одлуки по барања на студентите
 – Одлука по Барање бр.1707-105/1 од 29.6.2010 од проф. д-р Александар 

Костадиновски и м-р Оливера Георгиева Трајковска
 – Одлука за распишување Конкурс за наставник во насловно звање 

доцент од областа финансии и банкарство.
 – Одлука за избор на наставник во насловно звање доцент од област 

меѓународна економија за д-р Александра Синадиновска-Шумар.
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 – Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд од 
кандидат Александар Тошев

 – Одлука за усвојување на Извештај од меѓународна конференција за 
доц. д-р Круме Николоски

15. 10 – седница одржана на ден 11.8.2010 година
 – Записник
 – Одлука за утврдување на членови на ННС на Економски факултет 

при УГД.
 – Одлука за одобрување за патување во странство за доц. д-р Александар 

Косатадиновски.
 – Одлука за одобрување за патување во странство за д-р Оливера 

Трајковска Ѓорѓиева.
 – Одлука за одобрување за патување во странство за ас. Горан 

Миладинов
 – Одлука за одобрување на барање за службено отсуство на Борјан 

Горгиев
 – Одлука за утврдување на членови на Деканатска управа. 
 – Одлуки по барања на студентите
 – Одлука за усвојување на Предлог-листа на ангажман на афирмирани 

стручњаци од практиката на Економски факултет
 – Одлука за утврдување на потреба од ангажман на волонтери
 – Одлука за усвојување реферат за избор на наставник во сите звања од 

област финансии и сметководство.
 – Одлука за усвојување распоред за одржување испити во септемвриска 

испитна сесија за прв циклус студии.
 – Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во насловно 

звање доцент за наставно научната област финансии и банкарство.
 – Одлука за усвојување термини за пријавување испити во септемвриска 

испитна сесија за втор циклус студии.
 – Одлука за прифаќање на Барање бр.1703-112/1
 – Предлог-одлука за прифаќање на Барање бр 1703-113/1
 – Одлука за замена на Горан Миладинов со Борјан Ѓоргиев во Комисија 

за прием на документи
 – Одлука за распоред на септемвриска испитна сесија за втор циклус 

студии

16. 11 – та седница одржана на ден 19.8.2010 година
 – Записник
 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник 

во сите звања од наставно научна област трговско право
 – Одлука за усвојување рецензија за учебник по предметот Финансиски 

менаџмент од проф. д-р Ристо Фотов
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17. 12 – та седница одржана на ден 14.9.2010 година
 – Записник
 – Одлука за избор на наставник во научно-наставно звање доцент од 

наставно-научната област финансии и сметководство;
 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник 

во насловно звање доцент од областа финансии и банкарство по 
објавениот Конкурс на 18.8.2010;

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање доцент од областа финансии и банкарство по 
објавениот Конкурс на 17.8.2010;

 – Одлуки по барања на студентите за префрлување од други 
универзитети на Економски факултет;

 – Одлука по Барање на студент за предвремено слушање и полагање 
на испити;

 – Одлука за усвојување на тема и ментор за изработка на магистерски 
труд;

 – Одлука за усвојување на тема и ментор за полагање на завршен испит 
за студент. 

 – Одлука за измена на техничка грешка во студиската програма;
 – Одлука за одобрување на средства за набавка на стручна литература;
 – Одлука за усвојување на извештај за службено патување од м-р Горан 

Миладинов
 – Одлука за измена и дополнување на Одлука бр.1702-76/15 од 18.5.2010 

за ангажман на наставнички кадар.
 – Одлука за ангажирање на наставник доц. д-р Александра 

Синадиновска-Шумар
 – Одлука по Барање бр. 1707-130/1 од проф. д-р Ристо Фотов.
 – Оодлука по Барање бр. 1707-130/2 од доц. д-р Маргарита Матлиевска
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XVII.6. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Вовед
Формирање на Факултетот  
Правниот факултет со седиште  во Кочани е основан со Закон  во 

2007 година и согласно со чл.114 од Статутот на УГД – Штип е редовна 
членка на  Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.          

Формирањето на Правен факултет со седиште во Кочани се наметна 
од насушната потреба  за  поефикасно обавување на правосудните, 
административните  и  политичките функции во Р.Македонија, што  пак 
е  од  огромно значење за  очувувањето на териториалниот интегритет, 
за нормално функционирање на сите институции на системот и  за  
меѓународната  афирмација на Република Македонија како правна држава. 

Наставно-научниот совет како единствен кандидат за декан на 
Правниот факултет на 2 април 2008 година го утврди проф. д-р Стеван 
Алексоски, а потоа избор на деканот изврши ректорот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, проф. д-р Саша Митрев. 

Согласно со новиот Закон за високото образование во Република 
Македонија, на Правниот факултет додипломските студии траат од три 
до пет години  што е во зависност од насоката) пио што  период  секој  
студент  добива  јавна  диплома  со  стручен  назив -  дипломиран  правник 
од соодветна насока или дипломиран новинар. Сите студиски  како и  
предметните  програми  се  изготвени  согласно  со одредбите  од  Законот  
за  високото  образование  на  Р.Македонија и усогласени со Европскиот 
кредит-трансфер систем, одобрени од Ректорската управа  и Сенатот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Структурата на студиските програми  ја чинат четирите  насоки:
1. ПРАВОСУДНА НАСОКА    
2. ЈАВНА  АДМИНИСТРАЦИЈА    
3.ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЈА (модул Европско 

право)  
4.НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 
Студиските програми, заклучно со втората година, се засновани на 

слични предметни програми на трите насоки (освен новинарство).
Овие студиски програми  се засновани на изучување на поголем  број 

правни дисциплини и тоа од  правно–историски, филозофски, економско-
политички, социолошки, новинарски  и практичен аспект. Овие предмети 
во студиските програми на Правниот факултет ќе им овозможат на 
студентите да  се стекнат со компентенции и знаења  за  да можат што 
поуспешно  да  ја промовираат  правдата  меѓу  луѓето, да развиваат  
критичко  мислење  и  да бидат покреативни  да формираат вредносни што 
ќе им овозможат да го применуваат правото  во праксата, по потреба силно 
да го дигнат гласот кога  се врши системска пресија или се повредуваат 
индивидуалните и групните  права на послабите од страна на помоќните, 
да се борат за зачувување  на достоинството на човекот и на правната 
професија без пардон. 
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Правниот факултет има мисија:
 – да се развие како транспарентна високообразовна институција во 

која ќе се образуваат кадри за приватни фирми и јавни институции,за 
правосудните органи, јавната администрација во државните 
интитуции за потребите на локалната власт, како и за секоја друга 
област во која се бараат знаења од правната област;

 – да се развие како отворена институција во која ќе се отсликува 
европски осмислениот модел на едукација како преку исполнување 
на стандардите и нормативите во образовниот систем, така и преку 
вклучување на европските и светските трендови во наставните 
планови и програми.
Тргнувајќи од заложбата и ние да бидеме европски универзитет 

и нашиот факултет во оваа  студиска  година  целосно да се вклучи 
во Европскиот кредит-трансфер систем на тој начин што делумно 
ги измени студиските програми што беа предложени од Матичната 
комисија и изработи програми кои се компатабилни со програмите 
на слични факултети во Европа и светот.

Исто така се наложи и потребата од организирање не само на 
додипломски, туку и на нови последипломски студии на Правниот 
факултетво Кочани,односно се се пристапи кон изработка на  елаборат 
за организирање на последипломски студии на овој Факултет во состав 
на УГД – Штип, чија структура ќе  ја чинат трите  насоки:

1. ПРАВОСУДНА НАСОКА    
2. ЈАВНА  АДМИНИСТРАЦИЈА   И  
3.ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЈА

По добивањето на решение од страна Одборот за акредитација се 
распиша Конкурс и се почна со релизација на Студиската програма на 
трите насоки со над 110 запишани постдипломци. 

На тој начин сметавме дека ги зголемивме шансите на сите  
дипломирани студенти – правници, но и завршените студенти од други 
слични професии  да  се  заинтересират  да  го  продолжат  своето  идно 
образование  и  усовршување, запишувајќи  се  на  една  од трите насоки 
на постдипломскикте студии на нашиот Факултет. 

Правниот факултет што  е лоциран во Кочани, во источниот  дел  
на  земјава,  со успешна реализација на додипломски осовремени студиски 
програми за студентите  на четирите насоки со оформени катедри за 
казнено, граѓанско и административно право и за новинарство само 
неколку години  од своето постоење,  веќе пробудува голем интерес кај 
младите луѓе за оваа професија, што пак од друга страна значи дека  и 
професијата правник, а од оваа година и професијата новинар стануваат 
мошне посакуваните професии.

Со реализацијата на новите студиски програми на Правниот факултет 
очекуваме да се елиминираат основните тесни грла и нефикасноста 
во правосудството, јавната администрација и дипломатијата, да го 
подигнеме јавното мислење на повисоко ниво и да придонесеме за брза 
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рехабилитазија на нашето општество во процесот на неговата транзиција 
и брза демократска преобразба и европска интеграција.            

Со создавање  на стручен профил на дипломирани правници 
дипломати и новинари кои што успешно ќе работат во правосудството, 
дипломатските претставништва, нотарството, јавната администрација, 
новинарските агенции и радио и тв медиумите, но и во голем број на 
стопански субјекти од општествениот и приватниот сектор во овој дел 
од Република Македонија и пошироко, сметаме дека ќе дадеме скромен 
придонес во зголемување на степенот на ефикасност и непартитивност во 
судството и обвинителството, како и администрацијата, во прифаќањето 
и реализирањето на современите вредносни тенденции во градењето на 
јавното мислење. 

Запишувањето на студентите на Правниот факултет е усогласено со 
законските решенија што важат во Република Македонија и одлуките на 
Наставно - научниот совет на Правниот факултет, Ректорската управа и 
Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

Студентите и оваа година се запишуваа во рамките на одобрените 
квоти за студирање на Правниот факултет. Оваа студиска 2009/2010 
година на Правниот факултет се запишаа 330 студенти од кои во Штип на 
насоката Новинарство има 20, а на Европско право 40 студенти, останатите 
студенти од прва, втора и трета година студираат во Кочани.

Образложение на студиските програми на додипломските студии
Процесот на воведување на Европскиот кредит-трансфер систем 

(ЕКТС), што како обвраска е регулирана со новиот Закон за високото 
образование на Република Македонија, објавен во „Службен весник 
на РМ“ бр.35/08 година ја наметна потребата за приспособување на 
студиските планови и програми по кои се изведува наставата на Правниот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип.

Од тие причини промените на наставните планови и програми што ги 
направивме во однос на програмите на Матичната комисија се усогласени 
со барањата на ЕКТС и ги следат тенденциите на образо ва ние на кадри од 
областа на правото во Р.Македонија и пошироко.

Притоа во нив се имплементирани некои од препораките на ЕКТС 
во однос на организацијата на наставата по сите предмети, во поглед 
на времетраењето на судирањето на  четирите насоки (Правосудната, 
Јавната администрација, Применета политика и дипломатија - модел 
Европско право и Новинарство), организирање на заедничка настава, 
вежби,колоквиуми и испити во првите три години за студентите од 
четирите насоки и организирање на  настава, вежби и други активности 
во наредните две години за студентите на Правосудната насока, но и 
за насоката Јавна администрација и насоката Применета политика и 
дипломатија, како и за  110 - те студенти запишани на вториот циклус на 
студии за студиската 2008/2009 година.

Брзиот развој на науката обусловува и внесување на нови содржини во 
наставата. Затоа  се  обидовме да направиме покохерентни  и  поконзистен-
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тни студиски   програми   за   да   бидеме   во   чекор со  трендовите   во   
сов ре меното образование. 

На тој начин ние ги зголемивме можностите нашите дипломирани 
студенти да се вработуваат не само во Р.Македонија туку и во европските 
земји, особено преку континуирани  транспа рен т ни промени во структурата 
на наставните курикулуми.

Изменетите студиските програми на додипломски студии на 
Правниот факултет се изготвени во согласност на болоњските ставови 
за зголемување на квалитетот на високото образование, особено преку 
создавање на претпоставки за модулирање на студиските програми 
согласно со кредит-трансфер системот во нашиот концепт на високо 
образование. Тие претставуваат иновирана верзија на поранешните 
студиски програми на Правните факултети во Р.Македонија. 

Со променетите студиски програми ги променивме и формите на 
наставно-образовниот процес кое го налага и кредит-трансфер системот, 
кој  се стремиме и успешно практикуваме веќе трета година.  Оттаму 
наставата на Правниот факултет се реализира во вид на фронтална, 
индивидуална, интерактивна, судско-практична, семинар ска, теренска 
настава и проектна настава. 

Процесот на десегашната евалуација на Правните факултети во 
Р.Македонија, укажа дека и на Правниот факултет треба да се развиваат 
облиците на проверка на знаењата на студентите како што се писмено 
оценување преку колоквиуми, изработка на есеи, проекти, семинарски 
работи и на разни други облици на самостојни активности на студентите и 
на крај преку завршно усно оценување.

Со доследното применување на кредит-трансфер системот на Правниот 
факултет неколку години се врши  континуирана проверка на знаењата 
врз база на посета на предавањата, активноста на вежбите, изработка на 
семинарски работи, колоквиуми, изработка на проекти,презентации, есеи 
и преку завршен устен испит кој беше задолжителен како за редовните 
така и за вонредните  студенти запишани на нашиот Факултет.

Студиска програма се реализира со постојната кадровската структура 
и ангажирани четворица редовни пензионирани професори (согласно 
со измените на Законот за високото образование оваа 2010 година), но 
и со користење на услугите на професори од Битолскиот универзитет, 
ФОН универзитетот и двајца насловни доценти. Наставата во втор циклус 
на студиии се изведува со вкупно 16 професори од нашиот и други 
универзитети во РМ. 

Во нашите студиски програми на  сите предмети им се доделени 
кредити согласно  со критериумите на ЕКТС, водејќи притоа сметка да 
нема големи отстапувања во однос на кредити по семестри, а придржувајќи 
се притоа на барањето вкупниот број на кредити по студиска програма да 
биде 180 до 300 кредити (зависно од насоката).

Оценувањето ќе на студентите се вршеше по две основи континуирано 
и завршно (кумулативно во однос 70% према 30% по страна оценка на 
професорот по соодветниот предмет). Притоа се водеше сметка на 
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завршен испит да дојдат студентите кои освоиле кумулативно 60% од сите 
бодови предвидени со континуирано оценување (за посета и активност 
на предавања и вежби, изработка на есеј, семинарска или презентација, 
положен колоквиум). 

Според бројот на часови по предмети и семестри нашите студиски 
програми го задоволуваат квантумот од потреби и не претставуваат 
оптоварување во согласно со возраста на студентите. 

Со секоја предметна програма од студиската програма се трајно 
дефинирани наставните содржини, како и методите на учење и оценување 
и се определени компентенциите што секој студент треба да ги стекне на 
Правниот факултет. 

Секоја предметна програма е изразена со точно определен број на 
кредити со кои се изразува целокупната оптовареност на студентот за 
совладување на предметна програма. Кредитите се доделуваат само за 
исполнети предвидени обврски на студентот.

Бројот на кредитите што студентот треба да ги оствари е 30 за еден 
семестар, односно 60 за една година. Студентот за секој семестар запишува 
предметни програми кои носат по 30 кредити.

Со исполнувањето на сите активности предвидени во предметните 
програми нашите студенти ќе се стекнат  со специфични знаења од повеќе 
правни области и дисциплини, но ќе стекнат и знаења од информатичката 
култура и реторички вештини. Тие ќе бидат оспособени успешно да ги  
остваруваат доверените работни задачи во правосудството и јавната 
администрација и приватните фирми и во новинарството.

Факултетот пропишува условувачки критериуми. Односно 
претходно совладани предметни програми - освоени кредити како услов за 
запишување по наредни предметни програми. Условите и критериумите 
кои ги поставува Факултетот во однос на условувачките кредити се со 
цел да му овозможат на студентот да биде информиран кои предметни 
програми треба прво  да ги полага за потоа да може да ги запише и другите 
предметни програми во наредните семестри, или на другите насоки 
согласно студиската програма и согласно со Правилникот за ЕКТС.  
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КАДРОВСКА ЕКИПИРАНОСТ - БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ
(НАСТАВНИЦИ, СОРАБОТНИЦИ, АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАДАР)

1. Додипломски студии (прв циклус на студии)

Наставата, вежбите, колоквиумите, испитите и другите активности 
на Правниот факултет оваа година беше реализирана од  професори во 
редовен работен однос,  хонорарни професори и  асистенти.

 
Редовни професори:
проф.д-р Стеван Алексовски
проф.д-р Милан Илиески (Економски факултет)
Вонредни професори:
проф.д-р Владо Петровски (Педагошки факултет)
проф.д-р Виолета Николовска (Педагошки факултет)
проф.д-р. Владо Гичев (Педагошки факултет)
Доценти:
доц. д-р Љупчо Блажевски
доц. д-р Јован Ананиев
доц. д-р Војо Беловски
доц. д-р Љупчо Сотировски

Ангажирани професори
А. Редовни професори во пензија:
проф. д-р Светомир Шкариќ
проф. д-р Владо Поповски
проф. д-р Ристе Ристески
проф. д-р Гале Галев

Б.Професори од други универзитети:

проф. д-р Владимир Ортаковски
проф. д-р Нада Јурукова
проф. д-р Весна Пендевска
проф. д-р Темелко Ристески
проф. д-р Осман Кадриу

В. Насловни доценти:
доц. д-р Маја Мишкоска
доц. д-р Лазар Нанев
доц. д-р Трајче Витанов
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Асистенти:
м-р Борка Тушевска
м-р Олга Ѓуркова
м-р Кристина Мишева
м-р Страшко Стојановски

Помлади асистенти:
м-р Владимир Арсов
м-р Владимир Митревски
м-р Ана Никодиновска
м-р Илија Груевски
м-р Дејан Маролов
м-р Андон Мајхошев
м-р Горан Нациќ
Марија Радевска

Административен персонал:
1. тех.секретар - дипл.правник Маргарета Алчинова
2. Служба за студентски прашања- Мирјана Максимова
3. Книжарница- Јасминка Миланова
4. економ - Јордан Трендов

БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2009/2010 
ГОДИНА 

1.Додипломски студии (прв циклус на студии)
Бројот на запишани студенти во учебната 2009/2010 година на 

Правниот факултет изнесува 344 студенти и тоа  на четирите насоки: 
1. Правосудна насока
2. Јавна администрација
3. Применета политика и дипломатија – модул Европско право
4. Новинарство и односи со јавноста

А.Вкупниот број на запишани студенти на Правниот факултет 
изнесува 112 студенти.

Редовни професори:
проф.д-р Стеван Алексовски
проф.д-р Милан Илиески (Економски факултет)

Ангажирани редовни професори:
проф.д-р Светомир Шкариќ
проф.д-р Владо Поповски
проф.д-р Ристе Ристески
проф.д-р Гале Галев
проф.д-р Владимир Ортаковски
проф.д-р Нада Јурукова
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проф. д-р Цане Мојаноски
проф. д-р Темелко Ристески

Вонредни професори:
проф. д-р Владо Петровски (Педагошки факултет)
проф. д-р Зорица Узуноска (Медицински факултет)
Ангажирани вонредни професори:
проф. д-р Борче Мургоски
проф. д-р Марјан Котески
проф. д-р Валентин Пепељуговски
проф. д-р Панде Лазаревски
проф. д-р Татјана Петрушевска 

Доценти:
доц. д-р Љупчо Блажевски
доц. д-р Јован Ананиев
доц. д-р Војо Беловски
насл. доц. д-р Трајче Витанов

БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2010/2011 
ГОДИНА 

Бројот на запишани студенти во 2010/2011 година на Правниот 
факултет  во прв циклус на студии - додипломски студии изнесува 324 на 
четирите насоки:
1. Правосудна насока
2. Јавна администрација
3. Применета политика и дипломатија (модул Европско право)
4. Новинарство и односи со јавноста.

Додека во втор циклус на студии, постдипломски студии се запишани 
99 студенти во 2010/2011 година.

КАТЕДРИ ВО СОСТАВ НА ФАКУЛТЕТОТ
Факултетот може да основа нова катедра заради воведување на нови 

видови на студии.
Наставно-научниот совет покренува иницијатива и донесува одлука 

за  основање на нова катедра, по предлог на Деканатската управа на 
Факултетот. 

Катедрата е основна форма на организирање на наставната, 
научноистражувачката, применувачката, односно апликативната работа 
на Факултетот.  

На Факултетот се организирани следните катедри и тоа:          
1. Катедра за граѓанско право
2. Катедра за административно право
3. Катедра за казнено право
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4. Катедра за европско право
5. Катедра за новинарство

АКТИВНОСТИ НА КАТЕДРИТЕ
Забелешка - Катедрите сè уште не се комплетни 

1. Катедра за граѓанско право

Наставниот и соработничкиот персонал од Катедрата за граѓанско 
право при Правниот факултет активно е вклучен во наставата и 
изведувањето на практичните и теоретските вежби за студентите од 
првиот циклус на студии при Правниот факултет. Паралелно со наставните 
обврски, наставниот и соработничкиот кадар од Катедрата за граѓанско 
право е ангажиран во реализацијата на повеќе научноистражувачки 
проекти од областа на правото и правните науки. Главните насоки во 
работата на катедрата се следните.

Научно истражувачката работа на Катедрата за граѓанско право се:
 – ја следи, собира и систематизира научната и стручната литература од 

областите што ги опфаќа истата 
 – се грижи за создавање на соработнички и наставен кадар од предметите 

што ги опфаќа катедрата
 – дава предлози, мислења и иницијативи за подобрување на правната 

регулатива од областа на граѓанското право
 – воспоставува широка и активна соработка со сродни домашни и 

странски високо-образовни институции.
 – ги следи и анализира постигнатите на студентите по предметите 

што ги опфаќа  и предлага мерки и активности за за подобрување на 
истиот.

2. Катедра за административно право
Наставниците и соработниците од Катедрата за административно 

право се вклучени во наставата на прв циклус студии на Правниот факул-
тет во соодветните наставни области, применета работа и научноистражу-
вачки проекти од областа на административното, уставното, европското 
право со посебен акцент на компаративно правните аспекти на овие прав-
ни дисциплини. 

Катедрата по административно право е фокусирана на теоретска и 
практична анализа на прашањата поврзани со административните постап-
ки на јавната администрација кои влијаат на остварувањето на правата на 
правните и физичките лица, а е поврзано со функционирањето на држав-
ната управа, односно јавна администрација;

 – ја следи, собира и систематизира стручната и научната литература од 
областите што ги опфаќа;

 – се грижи за создавање на наставнички и соработнички кадар од пред-
метите што ги опфаќа;
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 – дава предлози, мислења и иницијативи за подобрување на правната 
регулатива од областите што ги покрива;

 – катедрата, соработува со повеќе сродни катедри од горенаведените 
дисциплини, разменувајќи ги своите искуства и резултати од истра-
жувањата;  

 – се грижи за обезбедување на современа литература и други стручни 
и наставни помагала за наставничкиот и соработничкиот кадар, како 
и за студентите;

 – ги следи и анализира постигнатите резултати на студентите по пред-
метите што ги опфаќа и предлага мерки и активности за подобрување 
на истиот;

 – се грижи за примена на ЕКТС;
 – се грижи за спроведување на Болоњската декларација, односно пра-

вилна примена на ЕКТС по предметите што ги опфаќа.

3. Катедра за казнено право
Катедрата по казнено право е, главно, ориентирана на анализата и 

елаборирањето на прашањата од казнено правната сфера со посебен 
акцент на основните институти на општиот и посебниот дел на казненото 
право. 

Катедрата се ангажира во следниве насоки:
 – остварува соработка со повеќе сродни катедри и институции од пос-

тоечките универзитети;                      
 – дава предлози, мислења и иницијативи за подобрување на правната 

регулатива од областа на казненото право, криминалогијата и др. од 
аспект во функција на подобрување на човековите слободи и права, 
како и поедноставување (демократизирање и хуманизација) на проце-
дурите во казнено-процесната постапка;

 – фокусирање на теоретска и практична анализа на прашањата поврза-
ни со заштита на човековите права и слободи, вклучително и компа-
ративната анализа во оваа сфера;

 – се грижи за создавање на квалитетен наставнички и соработнички 
кадар од предметите што ги опфаќа;

 – ја следи, собира и систематизира стручната и научната литература од 
областите што ги опфаќа;

 – се грижи за примена на ЕКТС;
 – соработува со повеќе сродни катедри од горенаведените дисциплини, 

разменувајќи ги своите искуства и резултати од истражувањата;  
 – се грижи за спроведување на Болоњската декларација, односно пра-

вилна примена на ЕКТС по предметите што ги опфаќа;
 – ги следи и анализира постигнатите резултатите на студентите по 

предметите што ги опфаќа и предлага мерки и активности за попдоб-
рување на истиот.
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4. Катедра за европско право
Катедрата за европско право има две примарни цели, наставна и на-

учноистражувачка.
Наставниците и соработниците од Катедра за европско право орга-

низираат и изведуваат теоретска и практична настава по одредени пред-
мети и предметни области според предвидената програма за додипломски 
и постдипломски студии на Правниот факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип. 

Научноистражувачката работа на катедрата е фокусирана  кон ис-
тражувања со цел: 
– Проучување на европските регулативи и политики;
– Примена на позитивните практики на држави-членки на ЕУ од облас-

та на европското право;
– Следење на процесот на хармонизација и унификација на актуелното 

европско законодавство со националното.
– Проучување на евроинтеграциските процеси од аспект на реалните 

политики и потреби на Република Македонија
– Проучување на реалните проблеми и препреки за прием на Република 

Македонија во ЕУ.
– Давање предлози, мислења и иницијативи за подобрување на закон-

ски проекти кои се во функција на побрза интеграција на Република 
Македонија во ЕУ.

Резултатите од научноистражувачката работа се објавуваат во на-
учни и стручни списанија со цел современите сознанија да бидат прене-
сени на студентите и пошироката научна и стручна јавност во државата и 
странство.

Во рамките на наставните и научноистражувачите активности на ка-
тедрата се врши објавување на учебници и учебни помагала за наставни 
цели, како и научни и стручни трудови како резултат од научната работа 
на вработенените на истата. 

Катедрата за европско право остварува проектна соработка со други 
институции од ист и сличен карактер од земјата и странство.  

Се грижи за спроведување на духот на Болоњската декларација, од-
носно правилна примена на ЕКТС по предметите што ги опфаќа.

    5. Катедрата за новинарство
Катедрата за новинарство врши наставно-научна и истражувачка 

работа. Катедрата покажува посебна посветеност на апликативната вред-
ност на новинарството. Во функција на подобро апсолвирање на прашања-
та од областа на новинарството, во рамките на Универзитет постои Уни-
верзитетско радио преку кое студените имаат можност да го применат 
своето теоретско знаење. Катедрата дава посебен придонес и за развојот 
на новинарството во Р. Македонија, како независна и непристрасна про-
фесија, чија основна вредност е вистинското и навремено информирање 
на граѓаните. 



Годишен извештај

445

Покрај наведеното, Катедрата по новинарство: 
 – учествува во изработка на научни и стручни списанија од областа на 

правото, политиката и економијата, а кои се во функција на продла-
бочување на демократските процеси во општеството, владеењето на 
правото, гарантирањето на човековите права и граѓанските слободи,  
мир и соживот во државата и други цивилизациски вредности;

 – го следи остварувањето на уставното право и слобода на јавното ин-
формирање, слободен пристап до информациите, слободното осно-
вање на институции за јавно информирање, слободата на примање 
и пренесување на информации, правото на одговор во средствата за 
јавно информирање, цензурата, односно дава мислења и предлози за 
подобрување на законската регулатива од областа на информирање-
то и информативната дејност;

 – ја следи хармонизацијата на европското со националното право кое 
се однесува на јавното информирање, и во тој контекст дава предлози 
и иницијативи за нивно хармонизирање;

 – врши истражувањана одредени теми од областа на јавното информи-
рање за потребите на Универзитетот  и други институции и органи-
зации

 – се грижи за спроведување на Болоњската декларација
 – се грижи за правилна примена на ЕКТС на предметите што ги опфаќа

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-НА-
УЧНИТЕ СОВЕТИ

Извештај од одржани седници на Наставно-научниот совет
На Правниот факултет се одржаа вкупно 11 седници на Наставно-

научниот совет на Факултетот на кои се разгледуваа многу прашања 
од тековното работење, се донесоа голем број на одлуки за ревидирани 
додипломски студиски програми, се распишаа конкурси и се формираа 
комисии за избор на соработници и наставници по предмети што не се 
покриени со постоечкиот наставнички и соработнички кадар, се донесе 
одлука за ангажирање на демонстратори – волонтери, се формираа 
комисии  за спроведување постапка за јавна одбрана на завршен испит 
на студентите, се донесе одлука за поднесување елаборат за отворање 
лабораторија, одлука за претплата на онлајн интернет списание и се 
разгледаа голем број други одлуки, ставови и заклучоци, согласно со 
надлежностите  на ННС на Факултетот.

Донесени одлуки на ННС

1. Седница на ННС одржана на 25.1.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука да не се отвораат дисперзирани студии во други градови во 

Македонија;
 – Одлука за распишување Конкурс за двајца соработници од областа на 

граѓанското право;
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 – Одлука за распишување Конкурс за двајца соработници од областа 
на деловното право;

 – Одлука за распишување Конкурс за еден соработник од областа на 
казненото право;

 – Одлука за распишување Конкурс за еден соработник од областа на 
уставно право;

 – Одлука за распишување Конкурс за еден соработник од областа на 
теоретско-правните науки;

 – Одлука за распишување Конкурс за еден соработник од областа на 
меѓународното право;

 – Одлука за доверување на предмети на доц. д-р. Љупчо Сотироски;
 – Одлука за утврдување на термини за одржување на испитна сесија за 

I и II циклус;
 – Одлука за давање согласност за пом. ас. Горан Нациќ за учество во 

проект;
 – Одлука за одобрување на молби
 – Одлука за поднесување елаборат за отворање лабораторија;
 – Одлука за покриеност на предмети за II, IV и VI семестар;
 – Одлука за покриеност на предмети во втор циклус на студии за втор 

семестар;
 – Одлука за распоредување на соработници; 
 – Одлука за асистенти од Машински факултет и Факултет за 

информатика за покриеност на информатика;
 – Одлука за усвојување на предлог - пријава за финансирање на проект.

2. Седница на ННС, одржана на 22.2.2010 год., донесени одлуки:
 – Предлог-одлука за студиски програми и број на студенти за 

запишување во 2010/2011;
 – Предлог-одлука за користење и продавање на скрипта по 

Криминалистика од втор циклус;
 – Одлука за проф. д-р Гале Галев;
 – Одлука за проф. д-р Осман Кадриу;
 – Одлука за проф. д-р Темелко Ристески;
 – Одлука за доц. д-р Лазар Нанев;
 – Одлука за проф.д-р Ристо Ристески;
 – Одлука за доц. д-р Трајче Витанов;
 – Одлука за проф.д-р Светомир Шкариќ.
 – Одлука за проф. д-р Нада Јурукова.

3. Седница на ННС, одржана на 31.3.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Весна Пендовска;
 – Одлука за набавка на учебник по казнено-процесно право и негова 

продажба;
 – Одлука за признавање на испити на студенти; 
 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за областа казнено 

право;



Годишен извештај

447

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за областа деловно 
право;

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за областа 
меѓународно право;

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за областа уставно 
право;

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за областа теоретско-
правни науки;

 – Одлука за кооптирање нов член во Деканска управа;
 – Одлука за усвојување Елаборат за насоката Јавна администрација-

финансово право;
 – Одлука за овластување на деканот за давање потписи на студенти на 

II циклус;
 – Одлука за годишна претплата на правни обрасци;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Нада Јурукова;
 – Одлука за користење интерна скрипта за вежби по Римско право;
 – Одлука за априлска испитна сесија;
 – Одлука за исправка на технички грешка и приспособување на 

програми по нов терк;
 – Одлуки за користење на скрипти по Трудово право, Стварно право и 

Административно право;
 – Одлука за предвремен избор на доц.д-р. Јован Ананиев;
 – Одлука за прифаќање на понуда за апсолвентско табло и апсолвентска 

екскурзија;
 – Одлука за одобрување на отсуство на асистенти; 
 – Одлука за признавање на диференцијални испити на II циклус; 
 – Одлука за формирање рецензентска комисија за Граѓанско право;
 – Решение за избор на член во рецензентска комисија доц.  д-р Војо 

Беловски (Деловно право);
 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија проф. д-р 

Стеван Алексоски (Деловно право);
 – Решение за избор на член  на рецензентска комисија проф. д-р Љупчо 

Блажевски (Деловно право);
 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија проф. д-р 

Љупчо Сотироски (меѓународно право);
 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р 

Владимир Ортаковски.(Меѓународно право);
 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Љупчо 

Блажевски (Граѓанско право);
 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Стеван 

Алексоски (Меѓународно право);
 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Стеван 

Алексоски (Граѓанско право);
 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија проф. д-р 

Војо Беловски (Граѓанско право);
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 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Стеван 
Алексоски (Казнено право);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Лазар 
Нанев (Казнено право);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Трајче 
Витанов (Казнено право);

 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија проф. д-р 
Стеван Алексоски (Теоретско-правни науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија доц. д-р Јован 
Ананиев (Уставно право);

 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија проф. д-р. 
Светомир Шкариќ (Уставно право);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија доц. д-р Љупчо 
Сотироски (Уставно право)

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија проф. д-р Јован 
Ананиев (Теоретско – правни науки).

 – Одлука за признавање испити од УКИМ
 – Одлука за префрлување на студенти од УКИМ.

4. Седница на ННС, одржана на 27.4.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за распишување Конкурс за еден насловен доцент за насоката 

Новинарство;
 – Предлог-одлука за измени и дополнувања на програмата за насоката 

Јавна администрација – модул Финансово право;
 – Предлог-одлука за измени и дополнувања на програмата за насоката 

Новинарство;
 – Предлог-одлука за измени и дополнувања за насоката Применета 

политика и дипломатија-модул Европско право;
 – Одлука за давање согласност за стипендирање на докторски студии 

на Ана Никодиновска;
 – Одлука за позитивно мислење на авто-резиме на м-р Иван Блажевски;
 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти и професори;
 – Одлука за префрлување на студенти од една на друга студиска 

програма; 
 – Одлука за префрлување на студентите од редовни во вонредни; 
 – Одлука за признавање испити на студенти;
 – Одлука за префрлување на студенти од друга единица;
 – Одлука за префрлување на студенти од една на друга студиска 

програма;
 – Одлука за префрлување од друг универзитет;
 – Одлука за префрлување од еден на друг факултет;
 – Одлука за покриеност на наставата на прв циклус;
 – Одлука за покриеност на наставата на втор циклус;
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Весна Пендевска.
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5. Седница на ННС, одржана на 1.6.2010 год., донесени одлуки:
 – Предлог-одлука за утврдување на бројот на студенти за упис на втор 

циклус 2010/2011;
 – Одлука за отповикување на доц. д-р Љупчо Блажевски од предавања 

по Финансово право;
 – Одлука за комисиско полагање на предметот Криминалистика;
 – Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти за 2010/2011 

год.;
 – Одлука за определување на асистент за внесување податоци во 

студентски прашања;
 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти;
 – Одлука за избор и реизбор на асистенти;
 – Одлука за ангажирање на наставници за предмети што не се покриени;
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за еден наставник во 

звање насловен доцент за новинарство;
 – Одлука за предвремено полагање на испити по барање на студентите;
 – Одлука за ставање во мирување на втор циклус студии по барање на 

студентите;
 – Одлука за префрлување од УКИМ;
 – Одлука за префрлување од еден на друг факултет
 – Одлука за префрлување од редовни во вонредни студенти;
 – Одлука за признавање испити на студенти;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Јован Ананиев;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Војо Беловски;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Љупчо Блажевски;
 – Одлука за ангажирање на Јане Јованов;
 – Одлука за ангажирање на Крсте Илиев;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Љупчо Сотироски;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Трајче Витанов;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Владо Поповски;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Гале Галев;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Владо Гичев;
 – Одлука за ангажирање на Драгана Коцева;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Нада Јурукова;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Милан Илиевски;
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Цане Мојаноски;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Лазар Нанев;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Владимир Ортаковски;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Осман Кадриу;
 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Валентин Пепељугоски;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Ристе Ристески;
 – Одлука за ангажирање на м-р Снежана Кирова;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Темелко Ристевски;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Ристо Фотев;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Светомир Шкариќ;
 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Виолета Николова.
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6. Седница на ННС, одржана на 5.7.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за промена на име на предметот Јавно здравство во здравствен 

менаџмент;
 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти;
 – Одлука за префрлување на студенти од еден на друг факултет; 
 – Одлука за признавање на испити;
 – Одлука за префрлување на студенти од УКИМ на УГД - Правен 

факултет;
 – Одлука за префрлување на студенти од една на друга насока; 
 – Одлука за префрлување на студенти од редовни во вонредни; 
 – Одлука за плаќање на партиципација на рати; 
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Трајче Мицески за втор циклус;
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Ристо Фотев за втор циклус;
 – Одлука за формирање на комисија за изработка на елаборат за трет 

циклус;
 – Одлука за ангажирање на насловен доцент за Историја на право;
 – Одлука за ангажирање на проф.д-р Ристе Ристевски на втор циклус;
 – Одлука за назначување на Јован Ананиев;
 – Одлука за прелиминарно пријавување на теми за прв и втор циклус;
 – Одлука за покриеност на настава за втор циклус;
 – Одлука за формирање на деканска управа на Правен факултет;
 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија проф.д-р 

Стеван Алексоски;
 – Решение за избор на  член на рецензентска комисија доц.д-р Љупчо 

Сотироски;
 – Решение за избор на член на рецензентска комисија  доц.д-р Јован 

Ананиев.

7. Седница на ННС. одржана на 16.8.2010 год., донесени одлуки:
 – Предлог-одлука за одобрување платено отсуство на асистенти
 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти;
 – Одлука за префрлување на студенти од една во друга насока;
 – Одлука за префрлување на студенти од редовни во вонредни;
 – Одлука за одобрување на префрлување на студентите од вонредни во 

редовни со кофинансирање;
 – Одлука за проширување на членовите на Наставно-научниот совет на 

Правен факултет;
 – Предлог-одлука за распишување на Конкурс за избор на 8 волонтери 

за потребите на Правниот факултет во Кочани;
 – Одлука за комисиско спроведување на испитот по предметот Историја 

на право.
 

8. Седница на ННС, одржана на 13.9.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за повторно активирање на студии на студенти;
 – Oдлука за одобрување паралелно студирање на студенти;
 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти и професори;
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 – Одлука од деканот за утврдување состав за комисија за спроведување 
постапка за јавна одбрана на завршен испит на студенти;

 – Одлука за префрлување на студенти од УКИМ на УГД - Правен 
факултет;

 – Одлука за признавање на испити од УКИМ; 
 – Одлука за признавање на испити од други универзитети;
 – Одлука за префрлување на студенти од една насока на друг;
 – Одлука за префрлување од редовен студент со кофинансирање во 

вонреден студент;
 – Одлука за ослободување на студенти од плаќање партиципација;
 – Одлука за одобрување на преполагање испити; 
 – Одлука за презапишување на година, т.е. продолжување на прекинот 

на студирање;
 – Одлука за одобрување за плаќање на повеќе рати при уплата на 

партиципацијата;
 – Одлука за одобрување на паралелно студирање на Правосудна насока 

и насоката Новинарство на Правниот факултет.
 – Одлука за Маја Мишковска за избор во звање насловен                 доцент;
 – Одлука по барање на студентите запишани на правосудна   насока за 

продолжување на студиите по истите услови по  кои се и започнати;
 – Одлука за одобрување на барања на асистенти на Правниот факултет 

да бидат ментори на студентите;
 – Одлука за формирање на дисциплинска комисија за однесување на 

студентите при полагање на испити;
 

9. Седница на ННС, одржана на 22.9.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за распишување конкурс за еден наставник во сите звања од 

наставно-научната област политички систем;
 – Одлука за префрлување од на студенти од редовни со кофинансирање 

во вонредни студенти. 

10. Седница на ННС, одржана на 28.9.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за одобрување на продолжување на прекинот на студирање;
 – Одлука за одобрување на префрлување на студентите од редовни во 

вонредни;
 – Одлука за префрлување на студенти од УКИМ на УГД - Правен 

факултет;
 – Одлука за одобрување за плаќање на партиципација во предвиден рок 

утврден при Правниот факултет; 
 – Oдлука за префрлување на студенти од една во друга насока;
 – Решение за поведување дисциплинска постапка против студенти и 

формирање на дисциплинска комисја.

11. Седница на ННС, одржана на 5.10.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија;
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 – Одлука за ангажирање на волонтери/демонстратори на Правен 
факултет;

 – Решение за проф. д-р Стеван Алексоски за избор на претседател на 
Рецензентска комисија; 

 – Решение за проф. д-р Панде Лазаревски за избор на член на 
Рецензентска комисија;

 – Решение за проф. д-р Илија Тодоровски за избор на член на 
Рецензентска комисија;

 – Одлука за исправка на технички грешки во Информаторот за прв 
циклус на студии на Правниот факултет;

 – Одлука за доверување на предметот комуникации и односи со 
медиуми на насоката новинарство на доц. д-р Маја Мишковска;

 – Одлука за префрлување на студенти од други универзитети на УГД - 
Правен факултет;

 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти;
 – Одлука за одобрување на преполагање испити;
 – Одлука за префрлување на студенти од Економски факултет на 

Правен факултет;
 – Одлука за одобрување за полагање на испит во дополнителен рок;
 – Одлука за одобрување на префрлување на студентите од редовни во 

вонредни;
 – Одлука за префрлување на студенти од една насока на друга;
 – Одлука од деканот за утврдување состав за Комисија за спроведување 

постапка за јавна одбрана на завршен испит на студенти; 
 – Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на 

студенти на академски студии од втор циклус во учебната 2010/2011 
год;

 – Одлука за одобрување на ставање во мирување на студии;
 – Одлука за одобрување паралелно студирање на студентите;
 – Предлог одлука за исправка на технички грешки на Правосудна 

насока за прв и втор циклус на студии на Правен факултет;
 – Предлог одлука за исправка на технички грешки на насоката Јавна 

администрација за прв циклус на студии на Правен факултет;
 – Oдлука за признавање на испитите положени на единиците при УГД;
 – Одлука за префрлување на студенти од еден на друг универзитет;
 – Одлука за признавање на испити од друг универзитет;
 – Одлука за изрекување дисциплински мерки на студенти;
 – Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во звање 

насловен доцент во насоката Новинарство и односи со јавноста;
 

12. Седница на ННС, одржана на 27.10.2010 год., донесени одлуки:
 – Одлука за одобрување отсуство на асистенти;
 – Одлука за определување на одговорен професор – ментор за 

реализација на студентска пракса (доц. д-р Љупчо Сотироски);
 – Одлука за покренување иницијатива за отпочнување постапка за 

избор во повисоко звање на доц. д-р Љупчо Блажевски;
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 – Одлука за отповикување на доц. д-р Ристо Фотев за држење на настава 
по предметот Финансов менаџмент на насоката Јавна администрација;

 – Одлука за задолжување на компјутерска опрема на Правен факултет 
во Штип и Кочани;

 – Одлука за претплата на online интернет списание;
 – Одлука за префрлување на студенти од една насока на друга;
 – Одлука за префрлување од еден на друг факултет;
 – Одлука за префрлување на студенти од друг универзитет на УГД – 

Правен факултет;
 – Одлука за дополнително полагање на предмети;
 – Одлука за одобрување за плаќање на повеќе рати при уплата на 

партиципацијата;
 – Одлука за одобрување на запишување на II година со 34 кредити;
 – Одлука за неодобрување  на префрлување од една насока на друга 

поради неположени предмети;
 – Одлука за одобрување на ставање во мирување на студии;           
 – Одлука за распишување на Конкурс за редовен професор во пензија 

од наставно-научната област Новинарство за потребите на Правен 
факултет;

 – Одлука за одобрување на паралелно студирање.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ 
ПРЕДМЕТИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ

Ред.бр Предмети Просек
%

Вовед во правото на ЕУ 5,95
Право на друштво 6,2
Семејно право 7,9
Трудово право 6,97
Облигационо право 6,26
Историја на право 5,6
Финансово право 6
Наследно право 5,7
Криминалогија 6,32
Казнено право 5,66
Информатика 6,94
Социологија на право 5,9
Политики на ЕУ 6,6
Англиски јазик 6,6
Реторика и право 6,3
Европско казнено право 7
Француски јазик 6,8
Граѓанско право 5,8
Меѓународно казнено процесно право 7,7
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Стварно право 5,3
Применета економија 6,5
Договорно право 8,5
Уставно право 5,5
Политичка социологија 6,5
Политички систем 6,7
Казнено-процесно право 6,5
Трговско право 7,6
Филозофија на правото 6,9
Вовед во правото 5,4
Германски јазик 6,8
Руски јазик 7,5
Римско право 6
Административно право 6,4
Меѓународно јавно право 6
Основи на економијата 6

Просторна и техничка опременост 
Целокупната настава (предавања, вежби, коловиуми) во студиската 

2009/2010 година на Правниот  факултет  се реализира во просториите 
на Правниот факултет во комплексот АСНОМ за Правосудната насока и 
насоката Јавна администрација.

Правниот факултет располага со: еден амфитеатар кој има седишта 
за 400 студенти, 5 предавални во кои се одвиваат вежбите и коловиумите, 
компјутерска училница со 20 компјутери поврзани на интернет мрежата 
со другите факултети на УГД-Штип и четири ЛЦД проектори.

Целокупната настава за насоката Применета политика и дипломатија 
модул Европско право и насоката Новинарство и односи со јавноста се 
реализира на Факултетот за информатика во Штип, со забелешка дека 
нема канцеларии за надворешните професори и за асистентите од другпте 
факултети и недоволно технички помагала за реализација на вежбите и 
предавањата.

Објавени трудови
1. Проф.д-р Стеван Алексоски, Криминалогија, Штип, 2009 година.
2. Зборник на трудови на Правниот факултет во чест на проф. д-р 

Ванче Стојчев, 2009 година.

Литература и научноистражувачки проекти
Факултетот располага со доволен фонд на стручна и научна 

литература  сппствена и донирана од Владата на РМ, но сè уште нема 
опремено библиотека со книжар, но нема извршител  - библиотекар.       

На Правникот факултет со решение на министерот за образование и 
наука се почна со реализација на научноистражувачкиот проект Правните 
аспекти на облиците и факторите на мобинг во Република Македонија, чиј 
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главен истражувач е деканот проф.д-р Стеван Алексоски. Овој проект ќе 
се реализира во период од две години.      

Нови  избори на наставнички и соработнички кадар
Наставно-научниот совет донесе Одлука за избор на еден наставник 

по во наставно звање насловен доцент за насоката Новинарство и односи 
со јавноста и ангажирање на наставник по предметите Европско казнено 
право и Меѓународно казнено процесно право во звање насловен доцент.

Наставно-научниот совет донесе Одлука за ангажирање на еден 
наставник по предметот  Казнено право  во звање насловен доцент.

Наставно-научниот совет донесе Одлука за формирање на 
рецензентски комисии за избор на четворица асистенти и двајца помлади 
асистенти по група предмети од областа деловно право, меѓународно јавно 
право, основи на економија  и казнено право.

Други активности на Факултетот
Правниот факултет организираше и традиционално  ќе организира 

натпревар по ораторство. На натпреварот се доделени три награди за прво, 
второ и трето  место. Прво рангираните  студенти   зедоа  учество  на  
Републичкиот натпревар  по  ораторство  на Универзитет  УГД-Штип во 
Штип.

Се направи симулација на судење бо амфитеатарот на Факултетот 
каде главни актери беа студентите на трета година од Правниот факултет 
по предметот Казнено процесно право.

Се одржаа голем број на спортски натпревари каде студентите на 
Правен факултет во  турнирот во мал фудбал (машка екипа) го  освоија 
првото место.

Се организираа и голем број на студентски забави од страна Сојуз на 
студенти на Правниот факултет.

Голем дел од вработените на Правниот факултет присуствуваа на 
семинари во странство:

м-р Борка Тушевска во Триер, Германија;
пом.ас. Кристина Мишева – 61. средба на правниците во Охрид, 
проф.д-р Стеван Алекоски и соработникот м-р Горан Нациќ во 

Шведска и др.
Воедно некои од професорите и асистентите имаат учествувано со 

трудови на семинари и конференции во земјава и странство:

 – Political, Legal and Mathematic Forecasts on Holding Parliamenta-
ry Elections in the Republic of Macedonia with Clozed and Open List 
(2010) NDI- Skopje

 – Effective Participation of Ethnic Communities Volnerable to Racional 
Discrimination in Public Life of Western Balkans (2010)  researcher, I 
European Commission

 – How We Won> Four Wons- Case Macedonia (2010) International Repu-
blic Institute U.S Offi ce Bratislava
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 – Ј. Ананиев С. Стојановски, Помеѓу политичката мобилизација и 
отоманското наследство: Балканскиот муслимански идентитет виден 
преку случајот на Македонците муслимани Исламска балканска 
конференција (2010) МАНУ

 – Ananiev J. Stojanovski S. Nationalistic Competition Over Internet: Legal 
Regulation and Social impact 2009 Glocal: Inside Social Media- procee-
dings New York University- Skopje
 
Ideological Equalization of the Election and Party Programs (European 

and Macedonian Process) FAMIS, University “St. Kliment Ohridski”- Skopje
На Правниот факултет во октомври во амфитеатарот на Факултетот  

пригодно предавање одржа проф. д-р Ѓорѓе Иванов - Претседателот на 
Репубика Македонија.
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XVII.7. ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

1.  СТРУКТУРА
Број на вработени: наставници, соработници и  административно 

-стручен  и технички кадар
На Факултетот во моментот се вработени вкупно 16 (шеснаесет) 

наставници и 2 (двајца) соработници, од тоа:

 – 4  (четири)  наставника во звањето вонреден професор;
 – 12  (дванаесет)  наставника во звањето доцент; 
 – 1  (еден)  соработник во звањето асистент и
 – 1 (еден)  соработник во звањето помлад асистент.

Наставници:

Вонредни професори:
1. м-р Борис Трајанов;   
2. м-р Кирил Рибарски;
3. проф. д-р Милица Шкариќ.
4. проф. Илија Пејовски.

  
Доценти:    

1. д-р Илчо Јованов;
2. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска;
3. м-р Владимир Лазаревски;
4. м-р Валентина Велковска  - Трајановска;                
5. м-р Татјана  Џорлева;  
6. м-р Емилија Потевска;    
7. м-р Гоце Гавриловски;
8. м-р Александар Секуловски;
9. м-р Анѓеле Михајловски;
10. м-р Марјан Јанковски;
11. м-р  Владимир Јаневски;
12. Гоце Мицанов, спец. и
13. Антонијо Китановски.

Соработници:
     
Асистенти:
1. м-р Христо Стојановски
        
Помлади асистенти:

1. м-р Ленче Насев
       
Корепетитори:

1. Невенка Трајкова и
2. Наташа Требојевиќ
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Административно-стручен и технички кадар:
1. Ванчо Павлов, секретар;
2. Лидија  Јордановa, тех. секретар;
3. Владимир Китанов, реф. за студентски  прашања и
4. Пане Петров, економ.

 
2. КАТЕДРИ
Катедри во состав на  Факултетот 
Факултетот за вршење  на својата дејност е организиран од уметнички 

наставно-научни организациони единици.
Уметнички наставно-научни организациони единици на Факултетот 

се:
1. Катедри и оддели. 

Катедри 
Катедрите на Факултетот се основни форми за организирање на 

наставната, научноистражувачката и апликативната работа на Факултетот, 
односно основни внатрешни уметнички наставно-научни организациона 
единица на Факултетот. 

Оддели
Заради неопходно поврзување на научните области, насочување 

и усогласување на наставно-образовната и со неа поврзаната 
научноистражувачка дејност на катедрите, како и заради развивање на 
научните дисциплини и струки од тие области на Факултетот се формираат 
оддели. 

На Факултетот се основани  и функционираат следниве оддели со 
катедри, и тоа:
1. Музичко-теоретски и педагошки оддел;
2. Оддел за џез студии  и
3. Вокално-инструментален оддел.

Музичко - теоретско педагошки оддел е поврзан со следниве 
катедри:
1. Катедра за музичка теорија и педагогија; 
2. Катедра за етнокореологија и
3. Катедра за народни инструменти.

Катедра за музичка теорија и педагогија
Студиската програма на основните академски студии по музичка 

теорија и педагогија овозможува академско образование од музичко-
теоретскиот и педагогошки профил како целина. Студентите на оваа 
катедра добиваат практични и теоретски знаење и развиваат вештини  за 
да можат по студирањето сами да ги пренесуваат музичко-теоретските 
знаења на ученици во основните и средните училишта. Студентите кои 
имаат посебни афинитети кон традиционалните инструменти или хорското 
диригирање ќе можат да ги продлабочат своите вештини и знаења од 
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овие музички области. Наставата на додипломските студии по музичка 
теорија и педагогија е организирана преку предавања, вежби, консултации 
(групна или индивидуална), семинарски работи или со самостојна работа. 
Наставата, испитите и другите активности се организирани во 8 (осум) 
семестри. 

Основен услов за запишување на прв циклус на студии е кандидатите да 
имаат завршено четиригодишно средно образование, во средни училишта 
верифицирани со акт на Министерството за образование и наука. 

Катедрата по етнокореологија
Катедрата по етнокореологија едуцира студенти за научно-

истражувачка, практична и теориска наобразба на традиционалните 
играорно – музички вредности. Програма на основните академски студии 
по етнокореологија е да се добие основно академско образование од 
традиционалното музичко културно наследство во целина. Катедрата 
покрај едукацијата и реализацијата на плановите и програмата има за 
задача да собира и анализира теренски материјал од сите области и предели 
од етничка Македонија.

Стекнатите знаења и теренските истражувања во текот на семестрите 
се презентираат пред пошироката јавност, додека теориските материјали 
се презентираат на семинари, научни собирии, едукативни центри, како 
и објавување на стручен материјал во разни списанија од поблиските 
области на етнокореологијата.

Во текот на семестрите знаењата од областа на етнокореологијата, 
етномузикологијата, етноорганологијата, етнологијата, практична 
примена на народните ора, народните инструменти, народното пеење, 
теренските истражувања се имплеметираат во наставата по народни ора 
во основните, средните училишта и фолклорните ансамбли.

Катедрата по народни инструменти
Воспитно – образовната цел на катедрата за народни инструменти е 

да создава високо кфалификувани и професионално оформени музичари 
со практични и теоретски познавања од областа на народните музички 
инструменти.Преку студиската програма за народните инструменти, 
студентите се обучуваат и се стекнуваат со знаења, навики и вештини 
за професионално и квалитетно изведување на традиционални вокално – 
инструментални мелодии и се оспособуваат за самостојна професионална 
дејност како: солист, камерен музичар или како музичар во оркестар. 

Во текот на студиите тие треба да совладаат определен репертоар 
од традиционални мелодии, стилови и музички жанри, со што кај нив 
континуирано се развиваат и стекнуваат естетските критериуми, а во 
рамките на индивидуалните способности ќе се развиваат сите елементи на 
техничка и музичка подготвеност за што поуспешно интерпретирање на 
идејно-емотивната содржина на музиката.   

Наставната програма има за цел, исто така, да создава и обучува 
наставнички кадар, кој по завршувањето на студиите на прв циклус, 
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традиционалните вредности и особености на народните музички 
инструменти ќе може да ги пренесува и на идните генерации во основните 
училишта, нижите музички училишта и средните музички училишта.

Наставата на прв циклус на студии по народни инструменти 
е организирана преку предавања, вежби, консултации (групна или 
индивидуална), семинарски работи и самостојна работа.

Одделот за џез студии е поврзан со следните катедри, и тоа:
1. Катедра за инструментален џез и
2. Катедра за џез композиција.

Катедра за инструментален џез
Катерата за инструментален џез е насочена кон изградување на 

музичари инструменталисти до професионално ниво. Наставата се 
изведува групно и индивидуално, што е особена карактеристика на овие 
истакнати инструментални катедри на Факултетот.

Катедра  по џез композиција
Катедрата по џез композиција конципира, усовршува и изведува 

наставни програми  кои се неопходни за академско и креативно оформување 
на еден современ џез музичар на теоретско /композиторско/ аранжерски 
план.  

Индивидуална настава се изведува за одделни инструменти, и тоа: 
пијанотапани, бас, саксофон, труба, тромбон  и гитара.

Студентите  на првиот циклус на студии се усовршуваат за изведба 
во џез идиом од доменот на разновидни стилски и  изведувачки техники до 
професионално ниво.

Креативниот развиток и индивидуалноста на изразот се водечки 
параметри на ова студиско усовршување.

Групната настава обединува разновидни музичко уметничко-
теоретски дисциплини, неопходни за темелна изградба на еден современ 
џез музичар како:

 – џез солфеж;
 – џез хармонија;
 – аранжирање/композиција;
 – вовед во џез историја и теорија;
 – џез ансамбли и
 – импровизација.

Поголем дел од овие дисциплини се обработуваат во задолжителните 
наставни единици.

Наставата, испитите и другите активности од првиот циклус на 
студии се организирани во  8 (осум) семестри.                     

Вокално-инструменталниот оддел е поврзан со следниве катедри:                                                    
1. Катедра за пијано;
2. Катедра за дувачки инструменти;
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3. Катедра за гудачки инструменти;
4. Катедра за соло пеење и
5. Катедра за камерна музика.

Катедра за пијанo                                                             
Катедрата за пијано ја организира наставата и научноистражувачката 

работа од областа на пијано интерпретацијата.
Дејноста на оваа катедра е спроведување на студиската програма 

за пијано - на прв циклус на  студии, како и организација на концертни 
настапи, семинари и мастер класи за стручно усовршување.

Целта на студиската програма  на основните студии на прв циклус 
по пијано е да му се овозможи на студентот здобивање на пошироко 
музичко образование, усовршување на пијанистичката техника низ 
сложени дела од светската пијанистичка литература, како и изразување на 
индивидуалноста на пијанистот, развивање на уметничката креативност, 
интерпретациската способност и мемориските квалитети.

Во текот на студирањето студентот стекнува знаења и вештини 
од повеќе тесно стручни предмети поврзани со пијаното, како камерна 
музика за клавишни инструменти, корепетиција, методика на наставата 
по пијано и историја и теорија на пијанизмот. Преку здобиените знаења 
од овие предмети, студентот по завршувањето на студиите е оспособен да 
концертира како солист, камерен музичар или корепетитор и да изведува 
настава по пијано во основните и средните музички училишта.

Kатедра за дувачки инструменти                                                          
На Вокално-инструменталниот оддел, односно на дувачката 

катедра, студентите изучуваат одредена студиска програма каде што 
се  здобиваат  со  знаења,  навики  и  вештини  за  професионално  
и  висококвалитетно  изведување  на  музички  дела  на  матичниот  дувачки 
инструмент   и се оспособуваат за  самостојна професионална дејност 
како солист, камерен и оркестарски музичар и  педагог. Во текот на 
додипломските студии се предвидува студентите да совладаат  определен  
репертоар  од  сите  музички  епохи,  стилови  и  жанрови,  со  што  ќе  
ги  развијат естетските критериуми и ќе ја унапредат својата индивидуална 
техничка и музичка способност за професионално интерпретирање на 
музичката.  

       
Катедра за гудачки инструменти
Дејноста на оваа катедра е спроведување на студиската програма на 

прв циклус на студии, како и организација на концертни настапи, семинари 
и мастер класи за стручно усовршување. Целта на студиската програма  на 
основните додипломски студии  е студентите да се здобиваат  со  знаења,  
навики  и  вештини  за  професионално  и  висококвалитетно  изведување  
на  музички  дела  на  матичниот  гудачки инструмент и да се оспособуваат 
за самостојна професионална дејност како солист, камерен и оркестарски 
музичар и  педагог.
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Наставата на прв циклус на студии се состои од предавања, практични 
вежби, интерпретација, консултации (групна или индивидуална), 
семинарски работи и самостојна работа. Испитите, наставата и другите 
активности на катедрата се организирани во 8 (осум) семестри.

Катедра за соло пеење
Катедрата за соло пеење ја организира наставата и 

научноистражувачката работа од областа на соло пеење интерпретација.
Дејноста на оваа катедра е спроведување на студиска работа за соло 

пеење – прв циклус на студии, како и организација на концертни настапи, 
семинари и мастер класи за стручно усовршување.  

Целта на студиската програма е на студентот да му овозмози 
пошироко музичко образование, техника по соло пеење, интерпретациска 
способност и мемориски квалитети.  

Преку здобиените знаења од  наставната дисциплина соло пеење, 
студентот по завршувањето на студиите е оспособен соло пеач за  моѓе 
да настапува како солист, камерна изведба, оперски, ораториумска и 
концертна изведба.

Наставата се состои од предавања, практични вежби, интерпретација 
и консултации.

Наставата испитите и другите активности на катедрата се 
организирани во 8  (осум) семестри

Катедра за камерна музика
На Катедрата по камерна музика студентите ќе изучуваат и 

демонстрираа  навики  и  вештини  за  професионално  изведување  
на  музички  дела за различни камерни состави од различни епохи 
и се стекнуваат со знаење и искуство за изведување на истите. За 
таа цел, во текот на студиите, студентите ќе се здобијат и ќе треба да 
демонстрираат  (индивидуално и како група) посветена самомотивација, 
дисциплина, добар временски менаџмент и способност да функционираат 
како тимски член (но, исто така и лидерство каде е и потребно). Преку 
зацртаните цели на Одделот, Факултетот и воопшто, се очекува студентите 
да изучат и усвојат знаења како флексибилност и  способност за заедничка 
музичка креативна изведба со други членови во камерните состави, групна 
точност и темброва балансираност. 

Активности на катедрите
Катедрите во учебната 2009/2010 година реализираа целокупната 

настава на Факултетот.
Во текот на  учебната 2009/2010  година студентите на Факултетот 

активно ги посетуваа предавањата и вежбите по сите наставни предмети. 
Студентите на Факултетот по наставните предмети имаа изработено и 
предадено семинарски работи. Исто така, во двата семестра, студентите по 
сите наставни предмети постигнаа и одлични резултати на колоквиумите 
и завршните испити. Добри резултати се постигнати и на трите испитни 
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сесии: февруарската, јунската и септемвриската  и продолжена 
октомвриска испитна сесија.   

Раководители на катедрите      
Раководителите на оддели, односно катедри на Факултетот за музичка 

уметност се избрани  со одлука бр. 1902-52/4 од 24.06.2009 година.
Раководителите на оддели, односно катедри на Факултетот за музичка 

уметност се:
1. Оддел за музичка теорија и педагогија, доц. м-р Валентина Велковска 

-Трајановска, наставник;
2. Оддел за  џез студии,  доц. Ѓеорѓи Мицанов,  спец. наставник;
3. Вокално-инструментален оддел, доц. м-р Татјана Џорлева, наставник; 
4. Катедрата  за пијано, доц. м-р Емилија Потевска, наставник.   

3. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-
НАУЧНИОТ  УМЕТНИЧКИ СОВЕТИ  НА ФАКУЛТЕТОТ

Во извештајниот период се опфатени одржаните седници на Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот, од одржаната  седницата од 
6.10.2009 година  па заклучно со одржаната седница од 26.10.2010 година.

Дневен ред  од седницата одржана на 6. 10. 2009 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седница на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 17.9.2009 година;
1. Правилник за организација и работењето на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Разгледување на извештај за издавање на учебник под наслов „Пијано, 

детски и други музички инструменти“ од авторот проф. д-р Милица 
Шкариќ; 

3. Разгледување на Годишен издавачки план за 2010 година на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

4. Формирање на комисија за спроведување на испити по наставната 
дисциплина „Диригирање“;

5. Разледување на барање од доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленкова 
за одобрување на средства на име надоместок за учество на 
Меѓународениот балкански симпозиум во  Едрене Р. Турција; 

6. Разледување на барање од доц. Антонијо Китановски, доц. Александар 
Секуловски и доц. Владимир Лазаревски и др. за одобрување на 
отсуство и средства на име хотелски услуги - сместување  во Виена 
- Р. Австрија; 

7. Разледување на барање за отсуство од доц. м-р Емилија Потевска и 
доц. м-р Татјана Џорлева за концертна активност и одбрана на прв 
дел од докторсики испит по пијано интерпретација;
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8. Донесување на одлуки за ангажирање на афирмирани научници, 
стручнаци од практиката и уметници во зимскиот семестар на 
учебната 2009/2010 година;

9. Разледување на барања од студенти и
10. Разно.

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана на 
17.9.2009 година е усвоен во целост.

Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Факултетот за музичка уметност при Унививерзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.

Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата за издавање на 
учебник, под наслов „Пијано, детски и други музички инструменти“ од 
авторот проф. д-р Милица Шкариќ;

Одлука за усвојување на Годишниот издавачки  план за 2010 година 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

Одлука за формирање на комисија за спроведување на испити по 
наставната дисциплина „Диригирање“, во состав: доц. м-р Илчо Јованов и 
доц. Ѓорѓи Мицанов, спец.

Одлука за усвојување на  Барањето под бр. 0402-3/3 од 5.10.2009 
година на доц. д-р СТЕФАНИЈА ЛЕШКОВА-ЗЕЛЕНКОВА наставник на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за одобрување на средства на име платен надоместок за учество на 
меѓународниот Балкански симпозиум во ЕДРЕНЕ, Р.Турција одржан во 
периодот од 1 до 4.10. 2009 година. 

Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/4 од 5. 10. 2009 
година од доц. Антонијо Китановски, доц. м-р Александар Секуловски 
и доц. м-р Владимир Лазаревски наставници на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за одобрување на 
отсуство во периодот од 27.10. до 30.10. 2009 година.  

Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/5 од 5. 10. 
2009 година од доц. м-р Емилија Потевска и доц. м-р Татјана Џорлева, 
наставници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за одобрување на отсуство во периодот од 26. 9. до 3.11. 
2009 година, поради концертни активности и одбрана на првиот дел од 
докторскиот испит по пијано интерпретација, по следниот распоред (26. 
9. - во Охрид, 29. 9. - во Штип и 3.11. 2009 година во Скопје - прв дел од 
докторскиот испит по пијано интерпретациија).

Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката и уметници за 
одржување на наставата  и вежбите во (зимскиот семестар) на учебната 
2009 - 2010 година. 

Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети и 
институции. 
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Дневен ред  од седницата одржана на 26.11.2009 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седницата на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 6.10.2009 година.
1. Разгледување на прашања во врска со студиската програма на прв 

циклус на универзитетски (академски) студии на Факултет за 
музичка уметност, а кои се настанати со измените и дополнувањата 
на наведената програма сметано од 2007-2009 година;

2. Разгледување на прашања во врска со студиската програма  на 
втор циклус на универзитетски (академски) студии (по доставените 
забелелешки од Одборот за акредитација);

3. Формирање на комисија  за изготвување  на првична верзија на 
студиска програма за трет циклус на  универзитетски (академски) 
студии;

4. Донесување на одлука за набавка на опрема и слично на Факултетот 
за музичка уметност;

5. Донесување на одлука за набавка на литература на Факултетот за 
музичка уметност;

6. Барања од вработени и студенти и
7. Разно.

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана на 
6.10.2009 година е усвоен во целост.

Точка 1
Во врска пршањата кои се настанати со измените и дополнувањата на 

студиската програма на прв циклус на универзитетски (академски) студии 
од 2007 до 2009 година на Факултетот за музичка уметност да се изврши  
поединечна проверки на секое студентско досие (пријави по семестри, 
семестрални листови и сл.) заради нивно вклопување во новата студската 
програма  која се применува од учебната 2009/2010 година.

Проверката на пријавите, пријавните листови и сл. заради нивно 
вклопување во студската програма која се применува од учебната 
2009/2010 година да се заврши во  рок до 10 дена.

На студентите на Факултетот, запишани од учебната 2007/08 година 
до донес, по извршената проверка да им се овозможи да потпишат изјави 
за прифаќање на  новата студиската програма. 

Точка 2
Во врска со прашањата кои се настанати со усогласување на 

студиската програма на втор циклус на универзитетски (академски) 
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип со забелешките од Одборот за акредитација, продеканот 
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на Факултетот, заедно со раковидителите на одделите, односно катедри 
да изготват усогласен  предлог на студиска програма за втор циклус 
на универзитетски (академски) на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и истиот да се достави на 
понатамошна постапка.

Усогласената студиска програма на втор циклус на универзитетските 
(академски) студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип со забелешките од Одборот за акредитација да се 
изготви во рок од 10 дена.

Точка 3
Да се изготви предлог на студиска програма на универзитетски 

(академски) студии на трет циклус на студии на Факултетот за музичка 
уметност  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Се задолжува продеканот на Факултетот, во кординација со 
раководителите на оддели, односно катедри, предлогот на студиската 
програма на трет циклус на  универзитетските (академски) студии да го  
изготви и достави до Наставно-научниот совет на Факултетот до крајот на 
летниот семестар.

За текот на активностите околу изготвувањето на студиската 
програма на трет циклус на студии, продеканот за настава  до Наставно-
научниот совет на Факултетот да доставува периодични извештаи на 
секои два месеци. 

Точка 4
За потребите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип, да се изврши набавка на опрема.
Списокот на  потребната опрема е составен дел на одлуката.

Точка 5
За потребите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип, да се изврши набавка на литература.
Списокот на  потребната литература е составен дел на одлуката.

Точка 6
СЕ УСВОЈУВА Барањето под бр. 0402-3/6 од 16.11.2009 година 

од доц. м-р Владимир Лазаревски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за одобрување на 
отсуство во периодот од 23. и 24. 11. 2009 година во Софија, Р.Бугарија, 
за настап при Националната музичка академија „Панчо Владигеров“ во 
Софија, Р.Бугарија.

Именуваните во рок од 7 (седум) дена по завршување на концертниот 
настап да поднесат извештај до ректорот на Универзитетот.
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Точка 7
СЕ УСВОЈУВА предлогот за измена и дополнување на студиската 

програма на прв циклус на студии на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во целост. 

Предлогот на студиската програма е составен дел на одлуката.

Дневен ред  од седницата одржана на 9. 12. 2009  година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седницата на Наставно-научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржани на 26.11.2009 година.
1. Разгледување на Годишниот извештај за работа на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Усвојување на предлог на студиската програма за универзитетски 

(академски) студии на втор циклус на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

3. Распишување на конкурс за избор на соработници на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

4. Одлука за ангажирање на наставнци и соработници за држење 
на настава во летниот семестар на учебната 2009/2010 година на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

5. Информации за поднесени барања за набавка на опрема, литература 
и др. на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и

6. Барања за одобрување на отсуства на наставници на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржани 
на 26.11.2009 година е усвоен во целост.

Точка 1
Одлука за усвојување на извештајот за работа на  Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за учебната 
2008/2009 година, во целост. Извештајот за работа на Факултетот е 
составен дел на одлуката.

Точка 2
Одлука за усвојување  на предлогот на студиската програма на 

втор циклус на универзитетски (академски) студии на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во целост. 
Предлогот на студиската програма  е составен дел на одлуката.
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Точка 3
Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс 

за избор на соработници во звање асистент на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за научната - научната 
уметничка област, и тоа: пијано, методика и камерна музика 1 (еден) 
извршител,  етнокореологија 1 (еден) извршител  и методика на настава 
по пијано 1 (еден) извршител.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат критериумите 
предвидени со Законот  за високото образование (член 130) и 
критериумите за избор во согласност со Правилникот за критериуми и 
постапката за избор во  наставно-,научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот (член 17). Изборот се врши за време од 3 (три) години.

Точка 4
Одлука за утврдување на наставничкиот и соработнички кадар 

за реализирање на наставата на студиските програми на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот 
семестар на учебната 2009/2010 година.

Точка 5
Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката и уметници во 

летниот семестар на учебната 2009/2010 година.

Точка 6
Одлука за исплата на надоместок за концертни активности на 

ангажирани лица на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

Точка 7
Одлука за утврдување  на термини за реализација на вториот 

колоквиум во зимскиот семестар во учебната 2009/2010 година на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот “Гоце Делчев“ во 
Штип кој ќе се реализира во периодот од 21 до 28 декември 2009 година, 
а завршното оценување за редовните студенти  од 18 до 30 јануари 2010 
година.

Точка 8
Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Илчо Јованов за 

престој во САД во периодот од 26.12.2009 година до 5.2.2010 година, а 
заради воспоставување на соработка со сродни институции и концертни 
активности.

Дневен ред  од седницата одржана на 30.12. 2009  година
Дневен ред:
Избор на наставник на Факултетот за музичка уметност при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во наставно - научанта уметничка 
област „Флејта“ и



Годишен извештај

469

Разгледување на барања од студенти. 
Донесени одлуки на седницата:

Точка 1
Одлука за избор на м-р Златка Митева за наставник на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во звањето 
доцент за наставно - научната уметничка област „Флејта“.

Точка 2.
Одлуки по барања на студенти за признавање на испити положени 

на претходни студиски програми на ФМУ и сл. Списокот на студенти е 
составен дел на одлуката.        

Дневен ред  од седницата одржана на 26.1.2010година
Дневен ред
Усвојување на записникот од седницата на Наставно - научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 30.12.2009 година.

1. Распределување на задолженија за изготвување на студиска програма 
за трет циклус на студии на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

2. Информација за усогласување на студиската програма за прв циклус 
на студии на Факултетот за музичка уметност со моделот за составот 
и содржините на студиските програми на  Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

3. Донесување на одлука за измена на одлуката број 1902-77/7 од  
09.12.2009 година за ангажирање на наставници за одржување на 
настава во летниот семестар на учебната 2009/2010 година;

4. Информација во врска со прашањата за дообразување на Факултетот 
за музичка уметност;

5. Информација во врска со набавката на литература за потребите на 
Факултетот за музичка уметност;

6. Разгледување на барање од Владимир Јаневски за одобрување на 
учество во проект;    

7. Разгледување на барање за отсуство  на наставници и соработници;
8. Донесување на одлуки за ангажирање на наставници во летниот 

семестар на учебната 2009/2010 година од други единици на 
Универзитетот; 

9. Разгледување на барања од наставници на Факултетот за издавање на 
учебни помагала - скрипти;

10. Донесување на одлука за изготвување и утврдување на термини 
за распоред на часови за летниот семестар на  учебната 2009/2010 
година;

11. Донесување на одлука за утврдување на термини за пријавување 
на завршен испит за  февруарската испитна сесија  во учебната 
2009/2010 година;
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12. Донесување на одлука набавка на опрема;
13. Разно.

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана 
на 30.12.2009 година е усвоен во целост.

Точка 1
Одлука за задолжување на продеканот на Факултетот, во координација 

со раководителите на оддели, односно катедри, предлогот на студиската 
програма на трет циклус на  универзитетските (академски) студии да го  
изготви и достави до Наставно - научниот совет на Факултетот до крајот 
на летниот семестар на учебната 2009/2010 година.

За текот на активностите околу изготвувањето на  студиската 
програма на трет циклус на студии, продеканот за настава  до Наставно 
- научниот совет на Факултетот да доставува периодични извештаи на 
секои два месеца. 

Точка 2
Заклучок за изготвување и доставување на усогласена студиската 

програма за прв циклус на студии на Факултетот за музичка уметност 
со моделот за составот и содржините на студиските програми на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Точка 3
Одлука за бришење на точката 5. во Одлуката бр.1902-77/7 од 

9.12.2009 година за ангажирање на наставници, стручњаци од практиката 
и уметници за одржување на наставата во летниот семестар на учебната 
2009/2010 година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. 

Бришењето на точката 5. во Одлуката бр.1902-77/7 од 9.12.2009 
година за ангажирање на наставници, стручњаци од практиката и 
уметници, за одржување на наставата во летниот семестар на учебната 
2009/2010 година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, следува поради засновање на работен однос на 
лицето м-р Златка Митева сметано од 1.1.20010 година. 

Точка 4 
Заклучок - Заради разрешување на прашањата во врска со барањата 

поднесени од завршените студенти од поранешните Педагошка академија 
- отсек Музичка теорија и педагогија и сл. виши школи, се задолжува 
деканот и продеканот на Факултетот, со овластениот работник за 
остварувања на  контакти со органи, установи и институиции надвор од 
Универзитетот, да извршат контакти и консултации во Министерството 
за образование и наука.
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Точка 5 
Информација од деканот на Факултетот околу набавката на 

литература за потребите на Факултетот  преку фирмата  ДО-РЕ-МИ  од 
Скопје.

Точка 6 
Одлука за одобрување на Владимир Јаневски, дипломиран етнолог 

во звање асистент на катедрата за етнокореологија при Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за учество 
како асистент - соработник (млад истражувач) во научноистражувачкиот 
проект, под наслов: „Промените во календарската обредност по 
општествено политичките настани од 90 - тите години на  XIX век“ со тема 
на истражување „ЕТНОКОРЕОЛОШКА АНАЛИЗА НА ПРОМЕНИТЕ 
ВО СОБОРСКАТА ОРСКА ТРАДИЦИЈА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ 
ДЕЦЕНИИ“ организиран од страна на Институтот за фолклор „Марко 
Цепенков“ - Скопје, како носител на проектот.

Точка 7 
Одлуки за одобрување на отсуства на:
доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и м-р Марјан Јанковски, 

наставници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип,  и се одобрува отсуство  од 22. 1. до 24.1. 2010  година во 
Скопје, за учество на меѓународната конференција „Современи трендови 
во музикологијата и етномузикологијата која се одржува на Факултетот 
за музичка уметност во Скопје.         

Доц. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува отсуство во 
периодот од 9.2.2010 година до 16.2.2010 година во Вараждин, Р.Хрватска, 
заради воспоставување на соработка со сродни институции и концертни 
активности.

Трошоциите за патување и сместување паѓаат на товар на 
именованиот.

Доц. м-р Владимир Лазаревски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува 
отсуство на 26. 1. 2010 во Софија, Р.Бугарија, во рамките на соработката 
помеѓу Културнио-информативниот центар на Р.Македонија во Софија и 
Министерството за култура на Р. Македонија.          

Христо Стојановски, асистент на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува отсуство во 
периодот од 5.2. до 20.2.2010 година заради извршување на дополнителна 
истражувачка дејност поврзана со изработка на магистерски труд. 

Точка 8 
Одлуки за  ангажирање на наставниции од други единици на 

Универзитетот и тоа: за покривање на наставата по наставните дисциплини: 
Странски јазик - Италијански јазик 4 на Катедрата за соло пеење, во 
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II и IV семестар со фонд на часови 1+1+1 и Странски јазик -  Француски 
јазик 2 на Катедрата за соло пеење, во VI семестар со фонд на часови 
1+1+1, во летниот семестар на учебната 2009/2010 година, да се ангажираат 
наставници од  Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип

За покривање на наставата по наставната дисциплина: 
Психологија на Одделот за музичка теорија и педагогија во II семестар, 

со фонд на часови (1+1+1), на Вокално-инструменталниот оддел - катедра 
Пијано  во II семестар, со фонд на часови (1+1+0), на Катедрата за дувачки 
инструменти во II семестар, со фонд на часови (1+1+0), на Катедра за 
жичани инструменти во II семестар, со фонд на часови (1+1+0),на Одделот 
за џез студии во II семестар, со фонд на часови (1+1+1) во учебната 
2009/2010 година, да се ангажира наставник од Медицинскиот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Точка 9 
Одлука за усвојување на барањето од  доц.  д-р Илчо Јованов за 

издавање на  скрипти под  наслов Солфеж 1,  Солфеж 2, Солфеж 3 и 
Солфеж 4.   

За рецензирање на скриптите  од точката 1 на оваа одлука се избираат 
рецензенти и тоа: 2.1. доц. д-р Валентина Велковска - Трајановска, 
претседател, 2.2. доц. д-р, Стефанија Лешкова - Зеленковска,  член и

2.3. проф. д-р Милица Шкариќ, член.
Одлука за усвојување на барањето од доц.  д-р Стефанија Лешкова - 

Зеленковска за издавање на  скрипта под  наслов Историја на музичката 1  
За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се  избираат 

рецензенти и тоа:2.1. доц. м-р Валентина Велковска - Трајановска, 
претседател, 2.2.  доц. д-р Илчо Јованов, член и 2.3. проф. д-р Милица 
Шкариќ, член.

Точка 10 
Одлука за организирањето и изведувањето на наставата во летниот 

семестар на учебната 2009/2010 година да се изготви распоред на часови. 
Распоредот на часовите треба да содржи: име на студиската програма, 
студиската  година, име на предметот, време (ден и час) на одржување на 
наставата, место на одржување на наставата (предавална, сала и сл.), име 
на наставникот и др.

Распоредот на часовите да се објави најдоцна 10 (десет) дена пред 
почетокот на наставата во летниот семестар.

Точка 11
Одлука за пријавување на завршните испити за февруарската испитна 

сесија во учебната 209/2010 година на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип да се вршат од 25  до 28 јануари 
2010 г.,  а полагањето на завршните испити за февруарската испитна сесија 
во учебната 2009/2010 година да се врши од 8 до 20 февруари 2010 година.
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Точка 12
Одлука за потребите на Факултетот за музичка уметност (Оддел 

за етнокореологија) при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, да се 
изврши набавка на опрема (основни средства - откуп на носии).Списокот 
на  потребната опрема  со спецификацијата е составен дел на одлуката.

Разно
Информација дека сите студенти на Факултетот ќе треба да изготват 

семенарски работи од предметите на Факултетот, а  формата ќе ја определи  
самиот предметен наставник на Факултетот. 

Дневен ред  од седницата одржана на 24.2.2010година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седницата на Наставно - научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржан на 26.1.2010 година;
1. Одлука за дополнување на студиската програма за прв циклус на 

студии на  Факултетот за музичка уметност со стручни називи;
2. Разгледување на материјали кои ќе се однесуваат на евалуација на 

Универзитетот, односно Факултетот за музичка уметност;
3. Предлог - одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат како 

редовни студенти во државна квота и со кофинансирање на прв 
циклус на студии за учебната 2010/2011 година;

4. Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на наставници за 
држење на настава на Факултетот за музичка уметност од други 
универзитети и одлука (согласност) од ННС на Факултетот од кој се 
ангажира наставникот;

5. Донесување на одлуки по барања од студенти за признавање на 
испити положени на други високообразовни установи;

6. Барања за одобрување на отсуства и
7. Разно.

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржан 
на 26.1.2010 година е усвоен во целост.

Точка 1
Одлука за дополнување на студиската програма за прв циклус на 

студии на  Факултетот за музичка уметност со стручни називи.

Точка 2
Разгледување на материјали кои ќе се однесуваат на евалуација на 

Универзитетот, односно Факултетот за музичка уметност.            
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Точка 3 
Предлог - одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат како 

редовни студенти во државна квота и со кофинансирање на прв циклус на 
студии за учебната 2010/2011 година.

Точка 4
Донесување на Предлог - одлука за ангажирање на наставници 

за држење на настава на Факултетот за музичка уметност од други 
универзитети и одлука (согласност) од ННС на Факултетот од кој се 
ангажира наставникот.

Точка 5
Донесување на одлуки по барања од студенти за признавање на 

испити положени на други високообразовни установи.

Точка 6.
Одлуки по барања на наставници за одобрување на отсуство.              

Дневен ред  од седницата одржана на 4.3.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седницата на Наставно - научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржан на 24.2.2010 година.
1. Одлука за ангажирање на уметници за изведување на настава по 

наставната дисциплина „Основи на актерството” и по наставната 
дисциплина „Сценско движење 2“ во летниот семестар на учебната 
2009/2010 година;

2. Одлука за признавање на испити на Факултетот за музичка уметност 
при  премин помеѓу студиски програми;

3. Информација за подготовки за патронатот на Универзитетот 27 март 
и

4. Информација за реализирани заклучоци од претходни седници.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржан 
на 24.2.2010 година е усвоен во целост.

Точка 1
Одлука за ангажирање на Милорад Ангелов по предметот Основи на 

актерски игри 2, кој ќе се слуша во летниот (IV семестар), со фонд на 
часови 2+2+1 или вкупно 2 часа седмично и м-р Соња Здравкова-Џепароска 
по предметот „Сценски движења со танци 2 кој ќе се слуша во летниот (II 
семестар), со фонд на часови 2+2+1 или вкупно 2 часа седмично.  
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Точка 2
Одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-21/2 од 12.3.2009 година 

од МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ и одобрување за префрлување на студентот 
од студиската програма на Одделот за музичка теорија и педагогија на 
студиската програма на Оддел на џез студии во рамките на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

Точка 3
Одлука за усвојување на предлогот на студиската програма на трет 

циклус на универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Точка 4
Заклучок, по повод патронатот на Универзитетот - 27 март да се 

организира свечен концерт во салата на Економскиот факултет во Штип 
(Пионерски дом), со учество на наставници и студенти од Факултетот 
за музичка уметност. Списокот на учесниците од Факултетот да биде 
изготвен најдоцна до среда 10.3.2010 година.

Точка 5
Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/8 oд 3.3.2010  

година од  проф. д-р Милица Шкариќ и Доц. м-р Владимир Лазаревски, 
наставници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за одобрување на отсуство во периодот од 25.3.2010  и 
26.3.2010 година  поради концертна активност во рамките на фестивалот 
денови на Македонската музика во Скопје.

Одлука за усвојување на  Барањето под бр. 0402-3/9  од 3.3.2010 
година од доц. Антонијо Китановски и доц. м-р Александар Секуловски 
наставници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за одобрување на отсуство во периодот од 17.3.2010  и 
18.3.2010 година  поради телевизиско снимање на Алфа телевизија. 

Точка 6 
Информација за  одобрената акредитацијата на универзитетските 

(академски) студии за втор циклус на студии на Факултетот од страна на 
Одборот за акредитација.

Дневен ред  од седницата одржана на 16.3.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седницата на Наставно -научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржан на 4.3.2010 година.
1. Одлука  за утврдување  на потреба за распишување на конкурс за 

избор на 1 (еден) наставник (во сите звања) на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за наставно - 
уметничката област „Џез гитара“ и „Џез ансамбал“;
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2. Донесување на Одлука за измена на Одлуката бр.1902-77/10 од 
17.12.2009 година за утврдување на наставничкиот и соработнички 
кадар за реализирање на наставата на студиските програми на 
Факултет за музичка уметност во летниот семестар на учебната 
2009/2010 година;

3. Донесување на Одлука за воведување и утврдување на термини 
за  пријавување на завршен испит за априлскиот испитен рок на 
Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип во учебната 2009-2010 година; 

4. Донесување на Одлука за реализирање на прв и втор колоквиум во 
летниот семестар на учебната 2009/2010 година;

5. Одлука за определување на координатор и основен состав на тимот 
за изведување на наставата на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип по наставната дисциплина Џез 
солфеж, за учебната 2009/2010 година

6. Одлука за определување на наставник за реализирање на наставата 
на студиската програма на Факултет за музичка уметност во летниот 
семестар на учебната 2009/2010 година за наставната дисциплина  
Аранжирање;

7. Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-
35/8 од 23.2.2010 година за ангажирање на стручњаци од практиката 
и уметници;

8. Разгледување на барање за отсуство  на наставници;
9. Информација во врска со прашањата за дообразување на Факултетот 

за музичка уметност;
10. Информација во врска со набавката на литература за потребите на 

Факултетот за музичка уметност;
11. Информација за усогласување на студиската програма за прв циклус 

на студии на Факултетот за музичка уметност со моделот за составот 
и содржините на студиските програми на  Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

12. Информации од деканот на Факултетот.      
Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржана 
на 4.3.2010 година е усвоен во целост.

Точка 1.
Одлука за утврдување на потреба за распишување на конкурс за избор 

на 1(еден)наставник (во сите звања) на Факултет за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за наставно - научната уметничка 
област: Џез гитара и Џез ансамбал.

Точка 2.
Во Одлуката бр.1902-77/10 од 17.12.2009 година за утврдување 

на наставнички и соработнички кадар за реализирање на наставата на 
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студиските програми на Факултет за музичка уметност во летниот 
семестар на учебната 2009/2010 година во точката 1, се врши изменување 
и дополнување, и тоа:

 – кај наставникот м-р Кирил Рибарски се изоставуваат наставните 
дисциплини: - Хорна 4 (со оркестарски делници), ќе се слуша во 
летниот (IV семестар), на Вокално - инструменталниот оддел (Хорна) 
со фонд на часови  2+2;

 – Хорна 6 (со оркестарски делници), ќе се слуша во летниот (VI 
семестар), на Вокално -инструменталниот оддел (Хорна) со фонд на 
часови  2+2 така што се намалува бројот на наставните дисциплини 
од 9 (девет)  на  7 (седум) наставни дисциплини.

 – кај наставникот Антонијо Китановски се додава новa наставнa 
дисциплини, и тоа: 

 – Аранжирање 2, кој се слуша во летниот (IV семестар), со фонд на 
часови (2+ 0). Одредбите за наставникот доц. м-р Владимир Николов 
со наставните дисциплини, во целост се бришат.

 – кај наставникот доц. м-р Владимир Лазаревски   во наставната 
дисциплина, и тоа:  

 – Камерна музика 4, ќе се слуша во летниот (VI семестар)  на Вокално 
инструменталниот оддел, со фонд на часови  2+2,  зборовите  (три 
камерни групи = 3 x (2+2) = 12 часови и вежби,  се бришат и  

 – Технологија за обоа 6, (изборен предмет) ќе се слуша во летниот (VI 
семестар) на Вокално инструментален оддел со фонд на часови 1+1,  
зборовите часови и вежби се бришат.

Точка 3
Одлука за одобрување и утврдување на термини за  пријавување на 

завршен испит за априлскиот испитен  рок на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2009/2010 година, и тоа во учебната 2009/2010 година,  од 19.4. до 30.4. 
2010 година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип се одобрува априлскиот испитен рок. Пријавувањето на 
завршените испити за априлскиот испитен  рок ќе се врши од  6. 4. 2010  
година до 8. 4. 2010 година.

Точка 4
Одлука за реализирање на прв и втор колоквиум во летниот семестар 

на учебната 2009/2010 година, и тоа: I (првиот) колоквиум од 12.4  до 16.4. 
2010 година  и II  (вториот) колоквиум од 20. 5  до 28.5. 2010 година. 

Точка 5.
Одлука за определување на координатор и основен состав на тимот 

за изведување на наставата на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип по наставната дисциплина Џез 
солфеж,  во учебната 2009/2010 година и тоа: за координатор и основен 
состав на тимот за изведување на настава на Одделот за џез студиии на 
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Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип по наставните дисциплини: Џез солфеж 2, со фонд на часови 2 + 
0 во II (летен семестар) и Џез солфеж 4“, со фонд на часови 2 + 0 во 
IV (летен семестар) во учебната 2009/2010 година, во состав:1.1. доц. д-р 
Илчо Јованов, координатор; 1.2. доц. Антонијо Китановски, член;1.3. доц. 
Ѓеорѓи Мицанов, член и 1.4. Ванче Хараламповски, член. Работниот тим е 
должен за работите и работните задачи кои што престојат за изведување 
на наставата во учебната 2009/2010 година на Факултетот за музичка 
уметност да изготви  План за работа.

Точка 6
Одлука за определување на наставник за реализирање на наставата на 

студиската програма на Факултет за музичка уметност во летниот семестар 
на учебната 2009/2010 година за наставната дисциплина Аранжирање во 
(IV семестар),со фонд на часови 2+0+1, се доделува  на:  доц. Антонијо 
Китановски.  

Точка 7
Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.1902-35/8 од 

23.2.2010 година за ангажирање на стручњаци од практиката и уметници 
точката  11 се  дополнува и гласи: 11а  Ванче Хараламповски, по предметите  
Џез солфеж 2 ќе се слуша во летниот (II семестар), со фонд на часови 
2+0+1 и  Џез солфеж 4 ќе се слуша во летниот (IV семестар), со фонд на 
часови 2+0+1 или вкупно 4 часа седмично. 

Точка 8
Одлука за изменување на Одлуката бр.1902-35/9 од 23.2.2010 година 

за ангажирање на наставници за одржување на наставата во (летниот 
семестар) на учебната 2009/2010 година на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, така што во 
Одлуката бр.1902-35/9 од 23.2.2010 година за ангажирање на наставници 
за одржување на наставата во летниот семестар на учебната 2009/2010 
година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот “Гоце 
Делчев“ во Штип, точката 4 се менува и гласи: 4а.  м-р Бранка Костиќ 
Марковиќ, по предметите: Етномузикологија 2 (4 часа), Етномузикологија 
4 (4 часа) или вкупно 10 часа седмично. 

Точка 9
Одлуки по барања за  одобрување на отсуство  на наставници на 

Факултетот, и тоа: 
Одлука за усвојување на барањето под бр. 0402-3/11 од 15.3.2010 

година од  доц. м-р Емилија Потевска и доц. м-р Татјана Џорлева, 
наставници на Факултетот за отсуство во периодот од 25, 29 и 30. 3. 2010 
година поради подготовки и реализација на  концерт Шопенова вечер.                                                                    

Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/10 од 15.3.2010 
година на Владимир Јаневски, соработник на на Факултетот за музичка 
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уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за одобрување на 
отсуство во периодот од 24.3.до 25. 3. 2010 година поради ангажирање 
во својство на претседател на жири комисија (во категорија народни 
ора) на Државниот натпревар во Панчево, Р. Србија во организација на 
Здружението на балетските и музички пeдагози на Србија.

Одлука за усвојување на Барањето под бр. 0402-3/12 од 16.3. 2010 
година на  доц. м-р Кирил Рибарски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за одобрување 
на отсуство во периодот од 5.4.2010 до 15.4.2010 година, во Јапонија и 
Шпанија поради одржување на рецитали.

Точка 10
Информација за усогласување на студиската програма за прв циклус 

на студии на Факултетот за музичка уметност со моделот за составот и 
содржините на студиските програми на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

Точка 11
Информација во врска со барањата за дообразување на Факултетот 

за музичка уметност.

Точка 12
Информација во врска со набавката на литература за потребите на 

Факултетот за музичка уметност.

Точка 13
Информација во врска со активностите кои треба да ги преземе 

ФМУ по повод престојниот патронат на Универзитетот кој ќе  се одржа 
на 26.3.2010 година.

Дневен ред  од седницата одржана на 1.4.2010 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од седницата на Наставно - научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржан на 16.3.2010 година.

Донесување на Одлука за утврдување на наставничкиот и соработнички 
кадар за реализирање-покриеност на наставата на студиските програми на 
Факултет за музичка уметност во летниот семестар на учебната 2009/2010 
година.

                                                                                                     
Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржан 
на 16.3.2010 година е усвоен во целост.
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Точка 1
Одлука м-р Валентина Велковска -Трајановска, доцент по предметот 

„Теорија на оркестрација“, согласно студиските и предметни програми, 
да се ангажира на Факултет за музичка уметност на следните предмети 
- наставни дисциплини:  Хармонија 2, кој ќе се слуша во летниот (II 
семестар), на Одделот за: Музичка теорија и педагогија, со фонд на часови 
2+2 и Хармонија 2, ќе се слуша во летниот (II семестар), на Вокално-
инструменталниот оддел, со фонд на часови 2+2. Одлуката влегува во 
сила со денот на донесувањето, a ќе се применува од 15.4.2010 година.                                                                                                                                       

                                                                                             
Дневен ред  од седницата одржана на 19.4.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од седницата на Наставно - научниот совет 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржан на 1.4.2010 година
1. Донесување на одлука за измена и дополнување на Одлука број 1902-

77/4 од 9.12.2009 година за утврдување на потреба за распишување 
на конкурс за избор на соработници во звање асистент на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев” Штип за 
наставно – научната уметничка област, и тоа:  пијано, методика 
и камерна музика 1(еден) извршител, етнокореологија 1(еден) 
извршител  и методика на наставата по пијано – 1(еден извршител);

2. Донесување на одлука за изготвување на Преглед за ангажираност 
на наставничкиот и соработничкиот кадар на Факултетот за музичка 
уметност на студиските програми на прв и втор циклус на студии 
на Факултетот и на студиските програми на други единици на 
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип за зимскиот семестар на 
учебната 2010/2011 година;

3. Донесување на одлука за проверка на досиејата на запишаните 
студенти на Факултетот за музичка уметност и

4. Барања за одобрување на отсуства. 

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржан 
на 1.4.2010 година е усвоен во целост.

Точка 1.
Одлука за избирање на членови на комисија за спроведување на тајното 

гласање за донесување на одлука за измена и дополнување на Одлука број 
1902-77/4 од 9.12.2009 година за утврдување на потреба за распишување 
на конкурс за избор на соработници во звање асистент на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев” Штип, па наместо 
распишување на конкурс за избор на соработници во звање асистент да се 
утврди потребата за распишување на конкурс за избор на наставници (во 
сите звања) на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. 
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За членови на комисијата за спроведување на тајното гласање кое ќе 
се одржи на ден 19.4.2010 година, се избираат: 1) доц. д-р Илчо Јованов, 
претседател на комисијата 2) вон. проф. д-р Милица Шкариќ, член и  3) 
доц.Татјана Џорлева, член.

Комисијата има за задача да обезбеди гласачки материјал, во кој 
спаѓа: гласачки список, гласачки ливчиња и гласачка кутија, записник за 
текот на гласањето, како и утврдувањето на  резултатите од гласањето и 
тоа истиот ден по завршувањето на гласањето со заверка на записникот и 
објавување на резултатите од гласањето.

По спроведеното тајно гласање и добиените резултати од гласањето, 
ННС на Факултетот едногласно ја донесе следната

О Д Л У К А:
СЕ УТВРДУВА потреба за распишување на конкурс за избор на 2 

(двајца) наставници (во сите звања) на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за наставно - научната уметничка 
област, и тоа: - пијано, камерна музика и методика на наставата по 
клавишни инструменти 1 (еден) извршител и - методика на наставата по 
народни ора 1 (еден) извршител.  

СЕ УТВРДУВА потреба за распишување на конкурс за избор на 1 
(еден) соработник во звање асистент за наставно - научната уметничка 
област, и тоа:

пијано и методика на наставата по клавишни инструменти 1(еден) 
извршител.

Одлуката број 1902-77/4 од 9.12.2009 година, донесена од Наставно-
научниот совет на Факултетот за музичка уметност се става вон сила.

Точка 2
Одлука за измена и дополнување на студиската програма на 

Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, и тоа:

Во делот на студиската програма на катедрата по Соло пеење во VI 
семестар од листата на изборни предмети се брише предметот Француски 
јазик  2 и се заменува со предметот Германски јазик 2.

Во делот на студиската програма на катедрата по Етнокореологија во 
III семестар од листата на изборни предмети се брише предметот  Солфеж 
1 и се заменува со предметот Солфеж 3.

Во делот на студиската програма од катедрата по Етнокореологија во 
IV семестар од листата на изборни предмети се брише предметот Солфеж 
2 и се заменува со предметот Солфеж 4.

Во делот на студиската програма на Вокално-инструменталниот 
оддел - Катедра за дувачки инструменти и Катедра за жичени инструменти: 

 – во I семестар, предметот Инструмент со оркестарски делници 
(заделжителен) се менува под назив Инструмент со оркестарски 
делници 1;        
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 – во V семестар,  предметот  Оркестар 1 (заделжителен) се менува под 
назив: “Оркестар 3“;

 – во VI семестар, предметот Оркестар 2 (заделжителен) се менува под 
назив: “Оркестар 4“;

 – во VII семестар, предметот Оркестар 3 (заделжителен) се менува под 
назив: “Оркестар 5 “;

 – во VIII семестар, предметот Оркестар 4 (изборен) се менува под 
назив: Оркестар 6.

 – во III семестар во изборните предмети се додава еден од предметите 
од Одделот за музичка теорија и педагогија  и

 – во IV семестар во изборните предмети се додава еден од предметите 
од Одделот за етнокореологија.

За предметите: Германски, Француски и Италијански јазик, 
досегашниот неделниот фонд на часови се заменува со фонд на часови: 
0+0+4;

Во студиската програма на сите оддели на Факултетот, во II  семестар 
се воведува предметот Спорт и рекреација со неделниот фонд на часови 
0+0+2.

Точка 3
Одлука за изготвување на табеларен преглед за ангажираност на 

наставничкиот и соработнички кадар на Факултет музичка уметност 
на студиските програми  на  прв циклус на студии на Факултетот и на 
студиските програми на други единици на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за зимскиот семестар на  учебната 2010/2011 година, при што 
прегледот треба да опфати:

 – називот на предметите (задолжителни, изборени, индивидуални 
консултации  менторски  и сл.);

 – времето на извршување на обврските  (семестари сл.)
 – бројот (фондот) на часовите;
 – името, презимето и звањето во кое е избран наставникот или 

соработникот кој ќе ја реализира наставата, односно вежбите според 
студиските програми на Факултетот, односно студиската програма 
на друга единица на Универезитетот

 – местото на извршување на обврските и
 – други важни податоци за изведување на наставата.  

Прегледот за ангажираност да се изготви најдоцна од 25.5.2010 година 
и да ја опфати покриеноста на целата студиска програма на Факултетот за  
прв циклус на студии (вкупна ангажираност на матичните и евентуално на 
други единици на Универзитетот).

Точка 4
Одлука за изготвување на табеларен Преглед за ангажираност на 

наставничкиот и соработнички кадар на Факултет музичка уметност 
на студиските програми  на  втор циклус на студии на Факултетот и на 



Годишен извештај

483

студиските програми на други единици на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во  Штип за зимскиот семестар на  учебната 2010/2011 година.

Прегледот за ангажираност треба да го опфати:
 – називот на предметите (задолжителни, изборени, индивидуални 

консултации - менторски и сл.);
 – времето на извршување на обврските  (семестари сл.)
 – бројот (фондот) на часовите;
 – името, презимето и звањето во кое е избран наставникот или 

соработникот кој ќе ја реализира наставата, односно вежбите според 
студиските програми на Факултетот, односно студиската програма 
на друга единица на Универезитетот

 – местото на извршување на обврските и
 – други важни податоци за изведување на наставата. 

Прегледот за ангажираност да се изготви најдоцна од 25. 5. 2010 година 
и да ја опфати покриеноста на целата студиска програма на Факултетот за 
втор циклус на студии (вкупна ангажираност на матичните и евентуално 
на други единици на Универзитетот.

Точка 4
Одлуки по барања од наставници за одобрување на отсуства, и тоа:
Одлука за усвојување на барањето под бр. 0402-3/18 од 19.4.2010 

година од доц. м-р Eмилија Потевска и доц. м-р Татјана Џорлева наставници 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за одобрување на отсуство во периодот од 22 и 26.4.2010 година 
поради концертна турнеја  во градови на Р. Србија.

Одлука за усвојување на барањето на доц. м-р Златка Митева, 
наставник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и се одобрува отсуство на ден 3 и 4. 5. 2010 година во 
Љубљана, Р. Словенија за настап на Флејтов фестивал.

Трошоците за патување и сместување паѓаат на товар на именуваната.
Одлука за усвојување на барањето на доц. м-р Александар Секуловски 

и доц. Антонијо Китановски наставници на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и се одобрува 
отсуство од 26. 4. 2010 до 3. 5. 2010 година во Софија, Р. Бугарија, и 
Аржетан, Лузју и Париз, Р. Франција во рамките на манифестацијата 
денови на Македонската култура во Нормандија. 

Трошоците за патување и сместување паѓаат на товар на именуваните.     
Одлука за усвојување на барањето на Невенка Трајкова,  корепетитор 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип и се одобрува отсуство на ден 22, 23  и 24. 4. 2010 година во Софија, 
Р. Бугарија за настап на музички натпревар.

Трошоците за патување и сместување паѓаат на товар на именуваната.     



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

484

Дневен ред  од седницата одржана на 13.5.2010 година
Дневен ред:

Усвојување на записникот од седницата на Наставно - научниот совет 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржан на 19.4.2010 година.

Донесување на одлука за измена и дополнување на студиската и 
предметна програма на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип согласно одлуката на сенатот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип бр. 0701-497/35 од 21.4.2010 година;

Донесување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката број 
1902-44/3 од 19.3.2010 година за ангажирање на наставници, стручњаци од 
практиката и уметници за одржување на наставата во (летниот семестар) 
на учебнатa 2009/2010 година на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за предметите: Етномузикологија 
2 и   Етномузикологија 4;           

Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за сите пријавени 

кандидати по конкурсот, објавен на  5.5.2010 година во дневниот весник 
„Дневник“ за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно - 
научната уметничка област: Пијано; Камерна музика и Методика на 
наставата по клавишни инструменти 1 (еден) извршител, за избор на 
еден наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничка област: 
Методика на наставата по народни ора 1 (еден) извршител и за избор 
на еден соработник во звање асистент за наставно -научната уметничка 
област Пијано и Методика на наставата по клавишни инструменти 1 
(еден) извршител;

Донесување на Предлог-одлука за наставниците и соработниците кои 
се во редовен работен однос на Факултетот за ангажирање во рамките на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;   

Донесување на одлука за признавање на испитите на студентите на 
Факултетот кои се положени од претходните студиски програми;

Донесување на одлука за определување на термини за завршното 
оценување во јунскиот испитен рок на учебната 2009/2010 година; 

Донесување на одлука за формирање на комисија за спроведување 
на завршното оценување по наставните дисциплини Сценски движења со 
танци и Основи на актерска игра;

Донесување на одлука за утврдување на термини за спроведување на 
втор колоквиум во учебната 2009/2010 година;

Донесување на одлука за одобрување на користење на интерни 
скрипти за вежби по предметот Пијано;       

Донесување на одлука за одобрување на користење на отсуства на 
наставници на Факултетот за музичка уметност.

Донесени одлуки на седницата:
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Записникот од седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, одржан 
на 19.4.2010 година е усвоен во целост.

Точка 1
Oдлука за измена и дополнување на студиската и предметна програма 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, согласно со одлуката на Универзитетскиот сенат „Гоце Делчев“ во 
Штип бр. 0701-497/35 од 21.4.2010 година и тоа: во студиската програма 
на сите оддели и катедри на Факултетот, како задолжителен предмет во II 
(втори) семестар се воведува предметот Информатика со фонд на часови 
1+1+1.

Точка 2
Одлука за измена и дополнување на Одлуката број 1902-44/3 од 

19.3.2010 година за ангажирање на наставници, стручњаци од практиката 
и уметници за одржување на наставата во (летниот семестар) на 
учебнатa 2009/2010 година на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за предметите: Етномузикологија 
2 и Етномузикологија 4.  

         
Точка 3
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување и 

поднесување на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, 
објавен на 5.5.2010 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за 
избор на наставник за наставно - научната уметничката област Пијано, 
Камерна музика и Методика на наставата по клавишни инструменти 
на Факултетот за  музичка  уметност  при  Универзитетот „Гоце  Делчев“  
во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:
Вон.проф. д-р Милица Шкариќ од наставно-научната уметничка 

област  Пијано,Камерна музика и Методика на наставата по клавишни 
инструменти  вработен/а во  ФМУ при УГД, за претседател;

Доцент м-р Татјана Џорлева од наставно - научната уметничка 
област Пијано, Камерна музика и Методика на наставата по клавишни 
инструменти вработен/а во  ФМУ при УГД, за  член  и

Доцент м-р Емилија Потевска од наставно - научната уметничка 
област  Пијано  вработена  во  ФМУ при УГД, за  член.

Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување и 
поднесување на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, 
објавен на 5.5.2010 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за 
избор на наставник за наставно - научната уметничката област Методика 
на настава по народни ора‘ на Факултетот  за  музичка  уметност  при  
Универзитетот „Гоце  Делчев“  во  Штип.
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Во Рецензентската комисијата се избираат:
1. Проф.д-р Оливера Васиќ од наставно-научната уметничка област   

Етнокореологија‘  вработена во  ФМУ – Белград;
2. Проф. м-р Мирјана Мирчевска од наставно-научната уметничка 

област Етнологија‘ вработена во Институт за етнологија и 
антропологија - Скопје за член  и

3. Проф. д-р Родна Величковска од наставно-научната уметничка 
област Етномузикологија вработена во Институт за фолклор – 
Скопје за  член.
Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изготвување и 

поднесување на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, 
објавен на 5.5.2010 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за 
избор на  соработник за наставно-научната уметничката област Пијано и 
Методика на наставата по клавишни инструменти на Факултетот  за  
музичка  уметност  при  Универзитетот „Гоце  Делчев“   во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:
1. 1.Доцент м-р Татјана Џорлева од наставно-научната уметничка област 

Пијано, Камерна музика и Методика на наставата по клавишни 
инструменти вработена на  ФМУ при УГД  за претседател ;

2. 2.Вон.проф. д-р Милица Шкариќ од наставно-научната уметничка 
област  Пијано,Камерна музика и Методика на наставата по 
клавишни инструменти  вработена во  ФМУ при УГД за член;

3. 3.Доцент м-р Емилија Потевска од наставно-научната уметничка 
област Пијано  вработена  на  ФМУ при УГД  за  член.

Точка 4
Одлука за наставниците и соработниците кои се во редовен работен 

однос на Факултетот за ангажирање во рамките на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа за утврдување на 
наставнички и соработнички кадар за реализирање на наставата и вежбите 
на студиските програми на прв циклус на универзитетски (академски) 
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот семестар на учебната 2010/2011 
година.

Точка 5 
Одлуки за признавање на испитите на студентите на  ФМУ кои се 

положени од претходните студиски програми на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Списокот со име и 
презиме на студентите на кои им се признаени испитите кои се положени 
од претходните студиски програми на Факултетот се составен дел на оваа 
одлука.
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Точка 6
Одлука за утврдување на термини за пријавување и полагање на 

завршени испити за јунската испитна сесија  во учебната 2009/2010 година 
на Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип и тоа: пријавувањето на завршните испити за I (првиот) јунски 
испитен рок во учебната 209/2010 година на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип ќе се врши од 
25.5.2010 до 28.5.2010 година, а полагањето на завршните испити ќе 
се врши од 7.6.2010 до 18.6.2010   година,  додека пријавувањето во II 
(вториот) јунски испитен рок ќе се врши од 21.6.2010 до 22.6.2010 година, 
а полагањето на завршните испити ќе се врши од 23.6.2010  до 6.7.2010 
година.

Точка 7
Одлуки за формирање на комисии за спроведување на испити по 

наставната дисциплина Сценски движења и  Актерски игри.
Се формира комисија за спроведување на испити по наставната 

дисциплина Сценски движења. Во комисијата се избираат: доц. м-р Татјана 
Џорлев, проф. м-р Борис Трајанов и Соња Џепаровска.       

Се формира комисија за спроведување на испити по наставната 
дисциплина Актерски игри. Во комисијата се избираат: проф. м-р Борис 
Трајанов,проф. д-р Милица Шкариќ и Милорад Анѓелов.

Точка 8
Одлуки за утврдување на термини за спроведување на втор колоквиум 

во учебната 2009/2010 година. Вториот колоквиум на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2009/2010 година (летен семестар) да се реализира во периодот од 17 до 
28  мај 2010 година.

Точка 9
Oдлуки за одобрување на користење на интерни скрипти за  вежби 

по предметот Пијано од авторот м-р Анѓеле Михајловски, асистент на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.         

Интерните скрипти од точка 1 на оваа одлука ќе се користат 
првенствено од студентите на Одделот за Музичка теорија и педагогија 
при Факултетот за музичка уметност во Штип.

Точка 10.
одлуки за одобрување на отсуство на вработени наставници на 

Факултетот.
1. На доц. м-р Емилија Потевска, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и се одобрува 
отсуство на ден 20 и 21.5.2010 година во Софија, Р. Бугарија за 
концерт на пијано дуо - промовирање на Македонска музика.
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2. На доц. м-р Татјана Џорлева, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и се одобрува 
отсуство на ден 20 и 21.5.2010 година во Софија, Р. Бугарија.

3. Се усвојува Барањето под бр. 0402-3/25 од 13.5.2010 година од  доц. 
д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска, наставник на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
одобрување на отсуство во периодот од 28. до 30. 5. 2010 година во 
Охрид, за учество на V  Меѓународен научен собир „Образование за 
хумано општество“.

4. Се усвојува Барањето под бр. 0402-3/21 од 13.5.2010  година од 
доц. м-р Владимир Лазаревски наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за одобрување 
на отсуство во периодот од 25. и 26. 5. 2010 година во  Рим, Р. Италија, 
за настап на свечениот концерт по повод деновите на словенската  
писменост.

5. На доц. Антонијо Китановски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип му се одобрува 
отсуство во периодот од 5.6.2010 до 8.6. 2010 година во Ѓирокастро, 
Албанија,  поради концертни настапи на Интернационалниот музички 
фестивал „Средба на световите“. 

Дневен ред  од седницата одржана на 3.6.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННС на 

Факултетот од 13.5.2010 година.
1. Донесување на одлука за избор на еден наставник за наставно - 

научната уметничка област: Пијано, Камерна музика и Методика на 
наставата по клавишни инструменти, според Универзитски билтен 
„Гоце Делчев“ во Штип, бр. 40 од 17.5.2010 година; 

2. Донесување на одлука за избор на еден наставник за наставно-
научната уметничка област: Методика на наставата по народни 
ора, според Универзитски билтен „Гоце Делчев“ во Штип, бр.40 од 
17.5.2010 година; 

3. Донесување на одлука за избор на еден соработник за научната 
уметничката област Пијано и Методика на наставата по клавишни 
инструменти, според Универзитски билтен „Гоце Делчев“ во Штип, 
бр.40 од 17.5.2010 година; 

4. Донесување на конечна одлука за распоредување на наставниците 
и соработниците кои се во редовен работен однос на Факултетот 
за музичка уметност за нивно распоредување по предмети на прв 
циклус на студии за наредниот зимски и летен семестар на учебната 
2010/2011 година;

5. Донесување на предлог-одлука за афирмирани научници, стручњаци 
од практиката и уметници кои се во работен однос надвор од 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за нивно ангажирање на 
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Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за наредниот зимски и летен семестар на учебната 2010/2011 
година;

6. Донесување на одлука за формирање на Конкурсна комисија за  
запишување на нови студенти во  прва студиска година во учебната  
2010/2011 година;  

7. Донесување на одлука за формирање на комисија за проверка на 
знаењето и умеењето на пријавените кандидати за запишување на 
нови студенти во прва студиска година во учебната 2010/2011 година;  

8. Донесување на Предлог-одлука за утврдување на оддели/насоки и 
број на студенти за запишување на втор циклус на универзитетски 
(академски студии) на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година;  

9. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар на учебната 2010/2011 година од Педагошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип; 

10. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот  и 
летниот семестар на учебната 2010/2011 година  од  Факултетот за 
информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

11. Донесување на одлука за ангажирање на наставник од Факултетот 
за музичка уметност во Скопје во зимскиот и летниот семестар на 
учебната 2010 - 2011 година;

12. Донесување на одлука за ангажирање на наставник од Институтот 
за  фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје во зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2010 - 2011 година;

13. Донесување на одлука за распоредување на наставниците кои се во 
редовен работен однос на Факултетот за музичка уметност за нивно 
распоредување по предмети на втор циклус на студии за наредниот 
зимски и летен семестар на учебната 2010/2011 година;

14. Донесување на одлука за  одобрување на барања за отсуство на 
наставници во земјата и странство;

15. Донесување на одлука за распоредување на наставниците кои не се во 
редовен работен однос на Факултетот за музичка уметност за нивно 
распоредување по предмети на втор циклус на студии за наредниот 
зимски и летен семестар на учебната 2010/2011 година;

16. Донесување на одлука за  ангажирање на наставниците кои не се во 
редовен работен однос на Факултетот за музичка уметност за нивно 
распоредување по предмети на  прв циклус на студии за наредниот 
зимски и летен семестар на учебната 2010/2011 година;
Записниокот од одржаната седница на ННС на Факултетот од 

13.5.2010 гидина беше усвоен во целост и без забелешки. 
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Донесени одлуки на седницата:
Записникот од одржаната седница на ННС на Факултетот од 13.5.2010 

година е усвоен во целост.
Точка 1
Одлука за избор на еден наставник за наставно-научната уметничка 

област: Пијано, Камерна музика и Методика на наставата по клавишни 
инструменти, според Универзитски билтен „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 
40 од 17.5.2010 година, и тоа: м-р АНГЕЛЕ МИХАЈЛОВСКИ се избира 
наставник во звањето доцент на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната уметничка 
област: Пијано, Камерна музика и Методика на наставата по клавишни 
инструменти. Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 
(пет) години, сметано од 4. 6. 2010  до 4. 6. 2015 година. 

Точка 2
Одлука за избор на еден наставник за наставно-научната уметничка 

област: Методика на наставата по народни ора, според Универзитски 
билтен „Гоце Делчев“ во Штип бр.40 од 1705.2010 година, и тоа:  м-р 
ВЛАДИМИР ЈАНЕВСКИ се избира наставник во звањето доцент на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за научната уметничка област Методика на наставата по народни 
ора.  Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) 
години, сметано од 4. 6. 2010  до 4. 6. 2015 година. 

Точка 3
Одлука за избор на еден соработник за научната уметничката област 

Пијано и Методика на наставата по клавишни инструменти, според 
Универзитски билтен „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 40 од 17.5.2010 година, 
и тоа м-р ХРИСТО СТОЈАНОВСКИ се избира за соработник во звањето 
асистент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за научната уметничка област Пијано и Методика на 
наставата по клавишни инструменти. Именуваниот се избира во наведеното 
звање за време од 3 (три) години, сметано од 4. 6. 2010  до 4.6. 2013 година. 

Точка 4
Одлука за наставниците и соработниците кои се во редовен работен 

однос на Универзитетот, односно Факултетот за музичка уметност за 
нивно распоредување по предмети на прв циклус на студии за зимскиот 
и летниот семестар на учебната 2010/2011 година, и тоа се утврдува 
наставничкиот и соработнички кадар за реализирање на наставата на 
студиските програми на прв циклус на универзитетските (академски) 
студии на Факултетот за музичка уметност во (зимскиот и летниот) 
семестар на учебната 2010/2011 година.
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Точка 5
Предлог-одлука за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци 

од практиката и уметници на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот и летен семестар на 
учебната 2010/2011 година, и тоа: за ангажирање на афирмирани научници, 
стручњаци од практиката и уметници на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2010/2011 година.

Точка 6
Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 

нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на универзитетски 
(академски) студии во учебната 2010/2011 година на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа за 
пријавените кандидати за  запишување  во  I (прва) година на  I (прв) циклус 
на универзитетски (академски) студии во учебната 2010/2011година на  
Факултетот за музичка уметност  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип се формира конкурсна комисија. Во комисијата се именуваат:1) доц. 
м-р Ангеле Михајловски, претседател, 2) доц. Антонијо Китановски,член, 
3) доц. м-р Владимир  Лазаревски, член, 4)  доц. м-р Златка Митева, член  
и  6) м-р Ленче Насев, помлад. асистент, член.

Точка 7
Одлука за формирање на Комисија за проверка на знаењето и 

умеењето на пријавените кандидати за запишување на нови студенти на 
прв циклус на студии во прва студиска година во учебната 2010/2011 
година, и тоа на Факултетот за  музичка уметност за пријавените кандидати 
за запишување  на прв циклус на студии во I (прва) година во учебната 
2010/2011 година се врши проверка на знаењата и умеењата. За проверка 
на знаењата и умеењата на Факултетот за музичка уметност се формираат  
комисии  одделно за секој оддел, односно катедра, и тоа:

 – на Одделот за музичка теорија и педагогија (солфеж и основи на 
хармонија) се именуваат:доц. д-р Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија 
Лешкова -Зеленковска, доц. м-р Валентина Велковска - Трајановска 
и  доц. м-р Гоце Гавриловскии;

 – на Вокално-инструменталниот оддел - Катедра за пијано, вон. проф. 
д-р Милица Шкариќ, доц. м-р Татјана Џорлева, доц. м-р Емилија 
Потевска, доц. м-р Ангеле Михајловски, доц. д-р Стефанија Лешкова-
Зеленковска, доц. м-р Валентина Велковска - Трајановска и  доц. м-р 
Гоце Гавриловски;

 – на Одделот за етнокореологија (солфеж) се именуваат: доц. д-р 
Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, Доц. м-р 
Валентина Велковска-Трајановска, доц. м-р Гоце Гавриловски, доц. 
м-р Марјан Јанковски, а за практичен дел (етнокореологија), доц. м-р 
Владимир  Јаневски и м-р  Бранка Костиќ;
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 – на Одделот за жичени инструменти (солфеж) се именуваат: доц. д-р 
Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и доц. м-р 
Гоце Гавриловски, а за (инструмент) вон. проф. Олег Кондратенко, 
доц. м-р Владимир Лазаревски, Николче Јанков, доц. м-р Иван Бејков 
и м-р Паскал Краповски;                

 – на Одделот за дувачки инструменти (солфеж) се именуваат: доц. д-р 
Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска и доц. м-р 
Гоце Гавриловски, а за (инструмент)  вон. проф. м-р  Кирил Рибарски, 
проф. Ванчо Самоников, доц. м-р Владимир  Лазаревски, м-р  Златка 
Митева и м-р Зоран Илиев.

 – на Оделот за џез студии (џез солфеж и теорија - еден испит) се 
именуваат: доц. Антонијо Китановски, вон. проф. Илија Пејовски, 
доц. Ѓеорѓи Мицанов, спец., доц. м-р Александар Секуловски, проф. 
Ванчо Самоников, вон. проф. м-р Кирил Рибарски,  доц. Иван Бејков, 
доц. д-р Илчо Јованов и Ванче Хараламповски.  

 – на Одделот за соло пеење се именуваат: вон. проф. Борис Трајанов, 
доц. д-р Илчо Јованов, доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, доц. 
м-р Валентина Велковска - Трајановска и доц. м-р Гоце Гавриловски.  
Испитот за проверка на знаењата и умеењата се спроведува усно и 

практично.
Испитот од точка 1 на одлуката во првиот, вториот и евентуално 

третиот уписен рок се спроведува во термините утврдени со конкурсот за 
запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“  во Штип.

Точка 8
Одлука за донесување на Предлог-одлука за утврдување на оддели/

насоки и број на студенти за запишување на втор циклус на универзитетски 
(академски студии) на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година, и тоа на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, во учебната 
2010-2011 година за запишување на редовни студенти  на  II (втор) циклус 
на студии, се предлага следниот бројот на студенти, и тоа: на  Музичка 
теорија и педагогија 8 (осум) редовни студенти, на Етнокорелогија 3 (три)  
редовни студенти  и  на Џез студии 5 (пет) редовни студенти.

Точка 9
Одлука за ангажирање на наставник во зимскиот семестар на учебната 

2010/2011 година од  Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, и тоа за покривање на наставата во зимскиот семестар 
на учебната 2010/2011 година по наставната дисциплина: Педагогија на 
Одделот за музичка теорија и педагогија во I (прв) семестар со фонд на 
часови 1+1+1 на Вокално-инструменталниот оддел – Пијано, Дувачки и 
Гудачки инструменти во I (први) семестар со фонд на часови 1+1+0 и на 
Одделот за џез студии во I (први) семестар со фонд на часови 1+1+1, да 
се ангажира наставник од Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.
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Точка 10
Одлука за ангажирање на наставник во зимскиот  и летниот семестар 

на учебната 2010/2011 година  од  Факултетот за информатика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа за покривање на наставата 
во зимскиот семестар на учебната 2010/2011 година по наставната 
дисциплина: Информатика на Одделот за музичка теорија и педагогија - 
Катедра за етнокореологија во VII (седми) семестар со фонд на часови 
1+1+1, да се ангажира наставник од Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

За покривање на наставата во  летниот семестар на учебната 2010/2011 
година по наставната дисциплина: Информатика на Одделот за музичка 
теорија и педагогија во (II семестар) со фонд на часови 1+1+1, Вокално 
– инструменталниот оддел – Пијано, Дувачки и Гудачки инструменти во 
(II семестар) со фонд на часови 1+1+1, на Одделот за џез студии во (II 
семестар)  со фонд на часови 1+1+1 и на Вокално – инструменталниот 
оддел – (Соло пеење)   во  (VI семестар) со фонд на часови 1+1+1.

Точка 11
Одлука за ангажирање на наставниk од Факултетот за музичка 

уметност во Скопје во зимскиот и летниот семестар на учебната 2010 - 
2011 година, и тоа за  покривање на наставата во  зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2010 -2011 година, по наставните дисциплини, и тоа:

Во зимскиот семестар на учебната 2010/2011 по предметите:
- задолжителни предмети – наставни дисциплини:

 – Виолина со оркестарски делници 1 ќе се слуша во зимскиот (I 
семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – (Виолина) со фонд 
на часови 2+2+2;

 – Виолина со оркестарски делници 5  ќе се слуша во зимскиот (V 
семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – (Виолина) со фонд 
на часови 2+2+1;

 – Виолина со оркестарски делници 7  ќе се слуша во зимскиот (VII 
семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – (Виолина) со фонд 
на часови 2+2+1.

Во летниот семестар на учебната 2010/2011 по предметите:
 – задолжителни предмети – наставни дисциплини
 – Виолина со оркестарски делници 2 ќе се слуша во летниот (II 

семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – (Виолина) со фонд 
на часови 2+2+2;

 – Виолина со оркестарски делници 6  ќе се слуша во летниот (VI 
семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – (Виолина) со фонд 
на часови 2+2+1;

 – Виолина со оркестарски делници 8  ќе се слуша во летниот (VIII 
семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – (Виолина) со фонд 
на часови 2+2+1;
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 – Дипломска работа (по главен инструмент - Виолина) ќе се слуша 
во летниот (VIII семестар) на Вокално – инструменталниот оддел – 
(Виолина) со фонд на часови 0+0+10.
Да се ангажира наставник од Факултетот за музичка уметност при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тоа: проф. м-р Олег 
Кондратенко.

Точка 12
Одлука за ангажирање на наставник од Институтот за  фолклор 

„Марко Цепенков“ во Скопје во зимскиот и летниот семестар на учебната 
2010 - 2011 година, и тоа за  покривање на наставата во  зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2010 -2011 година, по наставните дисциплини, и тоа: 

Во зимскиот семестар на учебната 2010/2011 по предметите:
 – задолжителни предмети – наставни дисциплини:
 – Регионална етнологија 2, ќе се слуша во зимски (III семестар) на 

Етнокореологија со фонд на часови 1+1+1.
 – изборни предмети – наставни дисциплини:
 – Народна носија 1, ќе се слуша во зимски (V семестар) на 

Етнокореологија со фонд на часови 1+1+1
 – Во летниот семестар на учебната 2010/2011 по предметите:
 – задолжителни предмети – наставни дисциплини:
 – Регионална етнологија 1, ќе се слуша во летен (II семестар) на 

Етнокореологија со фонд на часови 1+1+1.
 – изборни предмети – наставни дисциплини:
 – Народна носија 2, ќе се слуша во летен (VI семестар) на 

Етнокореологија со фонд на часови 1+1+1 на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, да се 
ангажираат наставник од Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ 
во Скопје и тоа: доц. д-р Зоранчо Малинов.

Точка 13
Одлука за  распоредување на наставниците кои се во работен 

однос на Универзитетот, односно Факултетот за музичка уметност, а се 
ангажирани од други установи и институции за нивно распоредување по 
предмети на втор циклус на студии за наредниот зимски и летен семестар 
на учебната 2010/2011 година, и тоа се усвојува одлуката за  утврдување 
на наставниците кои се во работен однос на Универзитетот, односно 
Факултетот за музичка уметност а се ангажирани од други установи и 
институции за нивно распоредување по предмети на втор циклус на студии 
за наредниот зимски и летен семестар на учебната 2010/2011 година.

Точка 14
Одлука за  одобрување на барања за отсуство на наставници во 

земјата и странство, и тоа се усвојуваат барањата за отсуство на: доц.м-р 
Емилија Потевска, доц.м-р Татјана Џорлева, проф. д-р Милица Шкариќ, 
доц. Антонијо Китановски и доц. Александар Секуловски, во целост.
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Точка 15
Одлука за распоредување на наставниците кои не се во редовен работен 

однос на Факултетот за музичка уметност за нивно распоредување по 
предмети на втор циклус на студии за наредниот зимски и летен семестар 
на учебната 2010/2011 година, и тоа се утврдува наставнички кадар кои не 
се во редовен работен однос на Факултетот за музичка уметност за нивно 
распоредување по предмети на втор циклус на студии за наредниот зимски 
и летен семестар на учебната 2010/2011 година.

Точка 16
Одлука за распоредување на наставниците кои не се во редовен 

работен однос на Факултетот за музичка уметност (други универзитети, 
институти, организации и сл.) за нивно распоредување по предмети на 
втор циклус на студии за наредниот зимски и летен семестар на учебната 
2010/2011 година, и тоа се утврдува наставничкиот кадар ангажиран од  
други универзитети, институти, организации и сл. за реализирање  на 
наставата на студиските програми на прв циклус на студии на Факултетот 
за музичка уметност  во зимскиот и летниот семестар на учебната 
2010/2011 година.

Дневен ред  од седницата одржана на 25.8.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННС на 

Факултетот од 3.6.2010 година.
1. Донесување на одлука за исплата на надомест на членовите на 

рецензентската комисија за избор на еден наставник за наставно-
научната уметничка област: пијано, камерна музика и методика 
на наставата по клавишни инструменти, по објавениот билтен на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 40 од 17.5.2010 година; 

2. Донесување на одлука за исплата на надомест на членовите на 
рецензентската комисија за избор на еден наставник за наставно-
научната уметничка област: методика на наставата по народни 
ора, по објавениот Универзитетски билтен на Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, бр.40 од 17.5.2010 година; 

3. Донесување на одлука за исплата на надомест на членовите на 
рецензентската комисија за избор на еден соработник за научната 
уметничката област пијано и методика на наставата по клавишни 
инструменти, по објавениот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, бр.40 од 17.5.2010 година;

4. Донесување на одлука за усвојување на извештајот – рецензијата на 
ракописот – скрипта под наслов „Историја на музика“ од авторот д-р 
Стефанија Лешкова-Заленковска, според билтен на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, бр.37 на стр. 39; 

5. Одлука за утврдување на бројот и составот на членовите на Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година 
(зимски семестар); 
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6. Одлука за утврдување на бројот и составот на членовите на 
Деканатската управа на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година 
(зимски семестар); 

7. Одлука за одобрување на барање од м-р Владимир Лазаревски  за 
држење на настава по предметот Обоа во ДССМУ во Скопје, Штип и 
Тетово во учебната 2010/2011 година;

8. Одлука за одобрување на барањето од м-р Владимир Јаневски за 
држење  на настава на Одделот за традиционална музика и игра во 
ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ во Скопје во учебната 2010/2011 
година;

9. Одлука за одобрување на барањето од м-р Кирил Рибарски  за држење 
на настава по предметите: Хорна и Тронбон во ДМУЦ „Сергеј 
Михајлов“ во Штип во учебната 2010/2011 година;

10. Одлука за измена и дополнување на Одлуката број  бр. 1902-69/20 
од 18.6. 2010 година за ангажирање на стручњаци од практиката и 
уметници;

11. Одлука за измена и дополнување на Одлуката број  бр. 1902-69/16 од 
18.6.2010 година;

12. Одлука за утврдување на термини за пријавување и полагање на 
завршни испити за септемвриската испитна сесија во учебната 
2009/2010 година на Факултетот  за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

13. Разгледување на барања од лица со завршен VI/1 степен на Педагошка 
академија – отсек Музичко воспитание и донесување на предлог 
Одлука за запишување на прв циклус на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

14. Разгледување на барања од лица со завршен VI/1 степен на 
Факултетот за музичка уметност и донесување на предлог Одлука за 
запишување на прв циклус  на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

15. Донесување на предлог Одлука за решавање на просторни проблеми 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

16. Барање за отсуства на наставници во земјата и странство;
17. Барање  од наставници  за набавка на музички софтвери;
18. Барање од студенти и   
19. Разно.
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Донесени одлуки на седницата:
Записникот од одржаната седница на ННС на Факултетот од 3.6.2010 

година е усвоен во целост.

Точка 1.
Одлука за исплата на надоместок на членовите на рецензентската 

комисија за избор на еден наставник за наставно-научната уметничка 
област: пијано, камерна музика и методика на наставата по клавишни 
инструменти, по објавениот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, бр. 40 од 17.5.2010 година, и тоа на  претседателот и на членовите 
на Рецензентската комисија  формирани со одлука на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, број 1902-56/4 од 13.5.2010 година, да се исплатат 
парични средства на има надомест за изработка на реферат – рецензија.

Точка 2.
Одлука за исплата на надомест на членовите на рецензентската 

комисија за избор на еден наставник за наставно-научната уметничка 
област: методика на наставата по народни ора, по објавениот билтен на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр.40 од 17.5.2010 година, и тоа: 
на  претседателот и на членовите на рецензентската комисија  формирани 
со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка  уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 1902-56/3 од 13.5.2010 
година, да се исплатат парични средства на има надомест за изработка на 
реферат – рецензија.

 
Точка 3.
Одлука за исплата на надомест на членовите на рецензентската 

комисија за избор на еден соработник за научната уметничката област 
пијано и методика на наставата по клавишни инструменти, по 
објавениот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр.40 од 
17.5.2010 година.

Точка 4.
Одлука за исплата на надоместок на членовите на рецензентската 

комисија за избор на еден наставник во насловно звање насловен доцент 
за наставно-научната уметничка област: флејта по објавениот билтен на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, бр. 25 од 14.8.2009 година.

Точка 5.
Одлука за исплата на надоместок на членовите на рецензентската 

комисија за избор на еден наставник во звање доцент за наставно-научната 
уметничка област: оркестрација по објавениот билтен на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, бр.16 од 16.2.2009 година.
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Точка 6
Одлука за усвојување на извештајот – рецензијата на ракописот – 

скрипта под наслов „Историја на музика“ од авторот д-р Стефанија 
Лешкова-Заленковска, според билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, бр.37 на стр. 39, и тоа 

се усвојува извештајот-рецензијата за издавање на скрипта, под 
наслов:

„Историја на музика“ од авторот проф. д-р Стефанија Лешкова – 
Заленковска доцент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, во целост. Извештајот-рецензијата од точка 1 на 
оваа одлука е објавен во Универзитетскиот билтен бр. 37 од  март 2010 
година, на стр. 39 и е составен дел на одлуката. 

Точка 7
Одлука за утврдување на бројот и составот на членовите на 

Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа се утврдува список за 
бројот и составот на членовите на Наставно-научниот уметнички совет 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за зимскиот семестар на учебната 2010/2011 година кој е составен 
дел на одлуката.

Точка 8 
Одлука за утврдување на бројот и составот на членовите на  на 

Деканатската управа на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот семестар на учебната 2010/2011 
година, и тоа се утврдува бројот и составот на членовите на Деканатската 
управана Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, и тоа: 1. доц. д-р Илчо Јованов, декан на Факултетот, 2. 
доц. Антонијо Китановски, продекан на Факултетот 3. доц. м-р Валентина 
Велковска Трајановска – раководител на Одделот   за музичка теорија и 
педагогија, 4.доц. Ѓорѓи Мицанов, раководител на Одделот за џез студии, 
5. доц. м-р Татјана Џорлева, раководител на Вокално -инструменталниот 
оддел и  6. доц. м-р Емилија Потевска, раководител на Катедрата за 
пијано, а членот во состав на Деканатската управа на Факултетот од редот 
на студентите, односно претседателот на  Студентскиот парламент на 
Факултетот за музичка уметност  дополнително ќе биде избран.

Точка 9
Одлука за одобрување на барање од м-р Владимир Лазаревски  за 

држење на настава по предметот Обоа во ДССМУ во Скопје, Штип и 
Тетово во учебната 2010/2011 година и тоа се усвојува Барањето бр.1907-
88 од 20.8.2010 година од м-р ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВСКИ за одржување 
на настава по предметите Обоа во ДССМУ во Скопје, Штип и Тетово во 
учебната 2010/2011 година.
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Точка 10
Одлука за одобрување на барање од м-р Владимир Јаневски за држење  

на настава на Одделот за традиционална музика и игра во ДМБУЦ „Илија 
Николовски - Луј“ во Скопје во учебната 2010/2011 година, и тоа се 
усвојува

Барањето бр.1907-64/1 од 19.5.2010 година од ВЛАДИМИР 
ЈАНЕВСКИ за одржување настава по Традиционална музика и игра во 
ДМБУЦ „Илија Николовски -Луј“ во Скопје во учебната 2010/2011 
година.

Точка 11
Одлука за одобрување на барање од м-р Кирил Рибарски  за држење на 

настава по предметите: Хорна и Тромбон во ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ во 
Штип во учебната 2010/2011 година и тоа: се усвојува Барањето бр.1907-
89 од 20.8.2010 година, од проф. м-р КИРИЛ РИБАРСКИ за одржување 
на настава по предметите: Хорна и Тронбон во ДМУЦ  „Сергеј Михајлов“ 
во Штип во учебната 2010/2011 година.

Точка 12
Одлука за измена и дополнување на Одлуката број 1902-69/од 18.6. 

2010 година за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци од 
практиката и уметници, и тоа се врши  измена и дополнување на точката 
8 во Одлуката број 1902-69/20 од 18.6. 2010 година донесена од Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,за ангажирање на афирмирани 
научници, стручњаци од практиката и уметници, па наместо лицето Дирона 
Соколовска, се додава лицето доц. м-р Анѓеле Михајловски, доцент на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ - 
Штип. Измените и дополнувањата на точка 8 во Одлуката број 1902-69/20 
од 18.6. 2010 година следуваат поради зафатеност од професионални и 
лични обврски на лицето Дирона Соколовска.

Точка 13
Одлука за измена и дополнување на Одлуката број 1902-69/16 од 

18.6.2010 година, и тоа се врши измена и дополнување на точка 4 во 
Одлуката број 1902-69/16 од 18.6. 2010 година донесена од Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, па наместо лицето м-р Бранка 
Костиќ, досегашен асистент на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се заменува со лицето проф. 
д-р Родна Величковска, вон проф. на Институтот за фолклор „Марко 
Цепенков“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје. Измените и дополнувањата на точка 4 во Одлуката број 1902-
69/16 од 18.6.2010 година  следуваат поради тоа што на лицето м-р Бранка 
Костиќ и е престанат работниот однос сметано од 8.7.2010 година.
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Точка 14
Одлука за измена и дополнување на Одлуката број 1902-69/3 од 

3.6.2010 година и тоа се врши дополнување на точката 20 во Одлуката број 
1902-69/3 од 3.6.2010 година донесена од Наставно-научниот уметнички 
совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, со наставните дисциплини од досегашниот ангажиран 
уметник Дирона Соколовска на доц. м-р Анѓеле Михајловски, доцент на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип. Дополнувањата на точка 20 во Одлуката број 1902-69/3 од 3.6.2010 
година следуваат поради тоа што со Одлука на Наставно-научниот 
уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип од 25.8. 2010 година под број 1902-91/16 од 
27.8.2010 година ангажираниот уметник Дирона Соколовска е заменета со 
доц. м-р Анѓеле Михајловски, наставник во звање доцент на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во  Штип.

Точка 15
Одлука за утврдување на термини за пријавување и полагање 

на завршни испити за септемвриската испитна сесија во учебната 
2009/2010 година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, и тоа пријавувањето на завршните испити за 
септемврискиот испитен рок во учебната 209/2010 година на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип ќе се 
врши од 25.8.2010 до 31.8.2010 година, а полагањето на завршните испити 
ќе се врши од 1 до 10. 9. 2010 година.

Точка 16
Одлука по барања од лица со завршен VI/1 степен на Педагошка 

академија – отсек Музичко воспитание и донесување на предлог Одлука 
за запишување на прв циклус Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа право на запишување и 
продолжување на студиите на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година можат 
да остварат кандидати со завршен VI/1 степен на групата за Музичко 
воспитание од поранешните Педагошки академии, под следните услови:

 – заинтересираните кандидати да достават барање до Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот најдоцна до редовниот рок 
за запишување со приложување на потребните документи: диплома и 
уверение за положените испити во оригинал или заверени кај нотар 
(по потреба студиски и предметни програми за завршените студии),  
уверение за државјанство, извод од матичната книга на родените и 
други потребни документи предвидени за запишување

 – со одобреното запишување, кандидатите остварат право на 
запишување во соодветна година на студии во зависност од 
признаените положени испити
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 – да го уплатат надоместокот на студиите според цената утврдена со 
одлука на сенатот на Универзитетот, за  прва, втора, третата или 
четврта студиска година и др.; 

 – со одобреното запишување на кандидатите им се овозможи полагање 
на испитите во редовните и вонредни испитни рокови како и правото 
на користење на консултации под истите услови како и за останатите 
студенти на Факултетот и сл.;

 – продолжувањето на студиите кандидатите го остваруваат на 
студиската и предметна програма за која им е одобрено запишувањето

 – со реализација на продолжувањето на студиите  запишаните 
кандидати се стекнува со статус на редовен студент. 
Точка 17
Одлука по барања од лица со завршен VI/1 степен на факултети на 

музичка уметност, и тоа право на запишување и продолжување на студиите 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип во учебната 2010/2011 година можат да остварат кандидати со 
завршен VI/1 (шестиеден) степен, односно I (прв) степен на факултети на 
музичка уметност, под следните услови:

 – заинтересираните кандидати да достават барање до Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот најкасно до редовниот рок 
за запишување со приложување на потребните документи: диплома 
и уверение за положените испити во оригинал или заверен препис 
кај нотар (по потреба студиски и предметни програми за завршените 
студии),  уверение за државјанство, извод од матичната книга на 
родените и други потребни документи предвидени за запишување;

 – со одобреното запишување, кандидатите остварат право на 
запишување во соодветна година на студии во зависност од 
признаените положени испити;

 – да го уплатат надоместокот на студиите според цената утврдена со 
одлука на сенатот на Универзитетот, за  прва, втора, третата или 
четврта студиска година и др.; 

 – со одобреното запишување на кандидатите им се овозможи полагање 
на испитите во редовните и вонредни испитни рокови како и правото 
на користење на консултации под истите услови како и за останатите 
студенти на Факултетот и сл.;

 – продолжувањето на студиите кандидатите го остваруваат на 
студиската и предметна програма за која им е одобрено запишувањето

 – со реализација на продолжувањето на студиите  запишаните 
кандидати се стекнува статус на редовен студент. 

Точка 18
Заклучок за решавање на просторни проблеми на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип , и тоа 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, расправајќи по прашањето за просторното одвивање на наставата 
за прва,втора,трета и во учебната 2010/2011 година за прв пат и четврта 
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студиска година на прв циклус на студии како и почетокот на првата 
студиска година на втор циклус на студии, заклучи, дека Факултетот има 
недостаток од простории за изведување на високообразовната дејност, па 
во таа насока покренува иницијатива за изнаоѓање на адекватен простор за 
таа намена, а како можно решение за просторниот недостаток за одвивање 
на наведените дејности и работата со студентите, го посочува просторот 
- зградата на детската градинка која е непосредно лоцирана до зградата на 
самиот Факултет, а воедно со ова решение се има можност Факултетот да 
се заокружи како музички кампус.

Точка 19
Барања за отсуство на наставници во земјата и странство, и тоа се 

одобруваат во целост барањата за отсуство на: доц. Антонијо Китановски, 
доц. м-р Владимир Јаневски и доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска.

Точка 20
Одлука за набавка на (софтвер за музичка нотација), и тоа за 

потребите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, да се изврши набавка на Програмата Финале (софтвер за 
музичка нотација), со која се овозможува лесен пристап на сите потребни 
алатки за компонирање, аранжирање, свирење и подготовка за печатење 
на музички партитури. Преку неа студентите ќе можат да ги изработуваат 
своите домашни задачи по стручните предмети, семинарските трудови, 
анализи, мелографии и други задачи за кои е неопходна употребата токму 
на софтверот за музичка нотација.

Точка 21
Разгледување на Барањето бр.1505-20/2 од 24.8.2010 година од 

НАДИЦА БОГОЈЕВА и одобрување за префрлување на студентот од 
Факултетот за музичка  уметност при Државниот универзитет - Тетово на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
како редовен студент во 4 (четврта) година  (VII – седми семестар) во 
учебната 2010/2011 година.

Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука за 
прифаќање на Барањето бр.1505-20/2 од 24.8.2010 година од НАДИЦА 
БОГОЈЕВА и одобрување за префрлување на студентот од Факултетот 
за музичка уметност при Државниот универзитет - Тетово на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како 
редовен студент во 4 (четврта) година  (VII – седми семестар) во учебната 
2010/2011 година.

Точка 22
Разгледување на барањето на студентот ПЕТРЕ АНГЕЛОВ од 

Кавадарци, редовен студент на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на Одделот за џез студии (матичен 
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инструмент - Контрабас, со индекс бр.12172, а заведено под бр.1505-
21/12 од 19.8.2010 година за запишување и на друга студиска програма на 
Факултетот на (Катедрата за жичени инструменти) (матичен инструмент 
- контрабас) во II  (втора) студиска  година во учебната 2010/2011 година 
како редовен студент, и тоа се одобрува барањето на студентот ПЕТРЕ 
АНГЕЛОВ  од Кавадарци, редовен студент на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на Одделот за џез 
студии (матичен инструмент - контрабас, со индекс бр.12172, а заведено 
под бр.1505-21/12 од 19.8.2010 година за запишување и на друга студиска 
програма на Факултетот на (Катедрата за жичени инструменти) (матичен 
инструмент - Контрабас) во II  (втора) студиска  година во учебната 
2010/2011 година како редовен студент. Именуваниот да се запише без 
надоместување на трошоците за студирање. За испитите положени од I 
(прва) студиска година на Одделот за џез студии (матичен инструмент - 
Контрабас) да се донесе посебна одлука.

Дневен ред  од седницата одржана на 23.9.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од одржаната седница на Наставно-

научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 25.8.2010 година;
1. Донесување на Одлука за  изменување и дополнување на Одлуката 

број 1902-91/18 од 27.8.2010 година донесена од Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за утрдување на 
наставничкиот и соработнички кадар за реализирање на наставата 
на студиските програми на прв циклус на универзитетски (академски 
студи) на Факултетот за музичка уметност за учебната 20010/2011 
година;

2. Донесување на Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката 
бр.1902-91/15 од 27.8.2010 година за определување на цена на 
воспитно образовни услуги за ангажирање на наставници од други 
универзитети, институти и др.(доц. Иван Бејков, доц. д-р Зоранчо 
Малинов, проф. Олег Кондратенко и проф. д-р Родна Величковска);

3. Донесување на Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката 
бр.1902-91/16 од 27.8.2010 година за определување на цена на 
воспитно образовни услуги за ангажирање на афирмирани научници, 
стручњаци од практиката и уметници (Горанчо Ангелов, Тоше 
Митрев, Јован Самоников, м-р Зоран Илиев, м-р Паскал Краповски 
и други)

4. Одлука за избор на членови на Комисија за самоевалуација на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип (член 317-322) од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

5. Донесување на предлог - Одлука за утврдување на потреби за набавка 
на стоки, услуги  и работи  на Факултетот за музичка уметност за 
2011 година;
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6. Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор на Факултетот 
за музичка уметност за II (втор) циклус на студии; 

7. Разгледување на барања од наставници на Факултетот за издавање на 
скрипти;

8. Донесување на одлука за формата и содржината на додатокот на 
дипломата на Факултетот за музичка уметност; 

9. Донесување на одлука за формирање на конкурсна комисија за 
рангирање и за проверка на знаењата на кандидатите пријавени на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип на Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус 
на универзитетски академски, специјалистички и специјалистички 
стручни студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за учебната 2010/2011 година.

10. Разгледување на барања за отсуство на наставници;
11. Разгледувања на барања од студенти и
12. Разно.

Наставно-научниот уметнички совет на ФМУ без забелешки и во 
целост го усвои записникот од одржаната седница на ннс на Факултетот 
од 25.8.2010 година.

Донесени одлуки на седницата:
Записникот од одржаната седница на Наставно-научниот уметнички 

совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип од 25.8.2010 година е усвоен во целост.

Точка 1
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 1902-

91/18 од 27.8.2010 година донесена од Наставно-научниот уметнички 
совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за утврдување на наставничкиот и соработнички кадар 
за реализирање на наставата на студиските програми на прв циклус на 
универзитетски (академски студии) на Факултетот за музичка уметност за 
учебната 2010/2011 година, и тоа се утврдува наставнички и соработнички 
кадар за реализирање на наставата на студиските програми на I (прв) 
циклус на универзитетски (академски) студии на Факултет за музичка 
уметност и на други единици  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
во зимскиот и летен семестар на учебната 2010/2011 година.

Точка 2
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 1902-

91/15 од 27.8.2010 година донесена од Наставно-научниот уметнички 
совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за утврдување на наставничкиот и соработнички кадар 
за реализирање на наставата на студиските програми на прв циклус на 
универзитетски (академски студи) на Факултетот за музичка уметност за 
учебната 2010/2011 година.
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Точка 3
Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.1902-

91/16 од 27.8.2010 година за определување на цена на воспитно образовни 
услуги за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци од практиката 
и уметници (Горанчо Ангелов, Тоше Митрев, Јован Самоников, м-р Зоран 
Илиев, м-р Паскал Краповски и други).

Точка 4
Одлука за избор на членови на Комисија за самоевалуација на 

Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип (член 317-322) од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, во состав: од редот на наставниците:1. доц. м-р Гоце  Гавриловски; 
2.доц. м-р Александар Секуловски и 3. доц. м-р Владо Јаневски  -  од редот 
на студентите:  1. Бисера Иванова и 2. Столе Анастасов. Мандатот на 
членовите на Комисија се самоевалуација од редот на наставниците трае 4 
(четири) година, а од редот на студентите 2 (две) години.

Точка 5
Одлука за утврдување на потреби за набавка на стоки, услуги  и 

работи  на Факултетот за музичка уметност за 2011 година. Списокот  на 
потребите  за набавка на стоки, услуги и работи на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за 2011 година е 
составен дел на оваа одлука.

Точка 6
Одлука за ангажирање на визитинг професор на Факултетот за 

музичка уметност на II (втор) циклус на студии, и тоа се ангажира г. 
Грег Хопкинс од Универзитетот Беркли - САД, за визитинг професор 
на II (втор) циклус на студии на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Точка 7
Одлука по барања од наставници на Факултетот за издавање на 

скрипти и тоа:
1. СЕ УСВОЈУВА  барањето од  доц. м-р Валентина Велковска 

-Трајановска, наставник на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  
наслов „Хармонија 1“. За рецензирање на скриптата од точката 1 на 
оваа одлука се избираат рецензенти: 1. доц. д-р Стефанија Лешкова – 
Зеленковска, 2. доц. м-р Гоце Гавриловски  и 3. доц. д-р Илчо Јованов.           

2. СЕ УСВОЈУВА барањето од доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник на 
Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за издавање на  скрипта под  наслов „Полифонија 1“. За 
рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат 
рецензенти: 1. доц.м-р Валентина Велковска-Трајановска, 2.доц. д-р 
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Стефанија Лешкова – Зеленковска и 3. доц. д-р Илчо Јованов.                    
3. СЕ УСВОЈУВА  барањето од  доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце 
Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  наслов „Полифонија 2“. 
За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат 
рецензенти и тоа: 1. доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, 2. 
доц. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска  и 3. доц. д-р Илчо Јованов.              

4. СЕ  УСВОЈУВА  барањето од  доц.  д-р Стефанија Лешкова – 
Зеленковска, наставник на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  
наслов „Историја на музиката 2“. За рецензирање на скриптата од 
точката 1 на оваа одлука се избираат рецензенти и тоа: 1.доц. м-р 
Гоце Гавриловски и 2.доц. д-р Марјан Јанковски.

5.  СЕ УСВОЈУВА барањето од доц. д-р Илчо Јованов, наставник  на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ 
во Штип за издавање на  скрипта под  наслов „Солфеж 1“. За 
рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се  избираат 
рецензенти и тоа: 1. доц. м-р Гоце Гавриловски и 2. доц. Гоце Мицанов.

Точка 8
Заклучок за формата и содржината на додатокот на дипломата на 

Факултетот за музичка уметност.
За наредната седница на ННС на Факултетот, раководителите на 

одделите и катедрите на Факултетот да достават свои предлози за формата 
и содржината на додатокот на дипломата на Факултетот за музичка 
уметност.

Точка 9
Одлука за формирање на конкурсна комисија за рангирање и за 

проверка на знаењата на кандидатите пријавени на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на Конкурсот за 
запишување на студенти на втор циклус на универзитетски академски, 
специјалистички и специјалистички стручни студии на студиските 
програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за учебната 2010/2011 
година: се формира конкурсна комисија за рангирање и за проверка на 
знаењата на кандидатите пријавени на Конкурсот за запишување на 
студенти на втор циклус на универзитетски академски, специјалистички и 
специјалистички стручни студии на студиските програми на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за учебната 2010/2011 година. Во конкурсната 
комисија се именуваат: I. Оддел за музичка теорија и педагогија и Оддел 
за етнокореологија: 1. доц. д-р Илчо Јованов, 2. доц. д-р Стефанија 
Лешкова - Заленковска, 3.доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, 4. 
доц. м-р Гоце Гавриловски  и 5. доц. м-р  Владимир Јаневски II. Оддел за 
џез студии: 1. проф. Илија Пејовски, 2. доц. Антонијо Китановски, 3. доц. 
Александар Секуловски и 4. доц. Ѓорги Мицанов.
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Точка 10
Одлука  по барања за  одобрување  на отсуство на наставници и 

соработници. 
Се одобруваат барањата за отсуство на: доц. Антонијо Китановски, 

м-р Кирил Рибарски, проф. д-р Милица Шкариќ, м-р Анѓеле Михајловски, 
м-р Александар Секуловски и м-р Христо Стојановски.

Точка 11
Одлука по барања од студенти. 
За прифаќање на барањето на Спасе Матлијоски  за префрлување на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје како редовен студент во IV година.

За одбивање на барањата на Бојана Петровиќ, Бобан Петровиќ и 
Синоличка Кузманова за мирување на обврските како редовени студенти 
поради заминување во странство.

Дневен ред  од седницата одржана на 19.10.2010 година
Дневен ред:
Усвојување на записникот од одржаната седница на Наставно-

научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 23.9.2010  година. 
1. Разгледување на инцијативата од Одделот за музичка теорија и 

педагогија и  од Вокално - инструменталниот оддел  за предвремен 
избор на доц. д-р Илчо Јованов во повисоко звање;

2. Разгледување на инцијативата од Одделот за музичка теорија и 
педагогија и од Вокално-инструменталниот оддел за предвремен 
избор на Стефанија Лешкова – Заленковска во повисоко звање; 

3. Донесување на одлука за усвојување на Годишна програма и План за 
издавачка дејност на ФМУ

4. Разгледување на барања од студенти за префрлување и признавање 
на испити и

5. Разнo.

Донесени одлуки на седницата                                                                                       
Записникот од одржаната седница на ННС на Факултетот од 23.9.2010 

гoдина беше усвоен во целост и без забелешки. 

Точка 1
Одлука за разгледување на инцијативата од Одделот за музичка 

теорија и педагогија и од Вокално-инструменталниот оддел  за предвремен 
избор на доц. д-р Илчо Јованов во повисоко звање и тоа се прифаќа 
инцијативата од Одделот за музичка теорија и педагогија и од Вокално-
инструменталниот оддел за предвремен избор на доц. д-р Илчо Јованов во 
повисоко звање, во целост.
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Точка 2
Одлука за разгледување на инцијативата од Одделот за музичка 

теорија и педагогија и од Вокално-инструменталниот оддел за предвремен 
избор на доц. д-р Стефанија Лешкова  - Зеленковска во повисоко звање и 
тоа, се прифаќа инцијативата од Одделот за музичка теорија и педагогија 
и од Вокално-инструменталниот оддел за предвремен избор на доц. д-р 
Стефанија Лешкова  - Зеленковска во повисоко звање, во целост.

Точка 3
Одлука за проширување на квотата за запишување на нови студенти 

на II (втор) циклус на студии на Одделот за џез студии  во учeбната 
2010/2011 година и тоа се проширува квотата за запишување на студенти 
на II (втор) циклус на студии на Одделот за џез студии, од 5 (пет) на 10 
(десет) студенти во учeбната 2010/2011 година.

 
Точка 4
Одлуки по барања од студенти. 
Наставно – научниот совет на Факултетот за  музичка уметност 

при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, донесе едногласна одлука за 
прифаќање на Барањето бр.1505-21/22 oд 18.10.2010 година од МЕТОДИ 
ТЕНЕВ за одобрување за префрлување на студентот од студиската 
програма од Одделот за џез студии – џез  тронбон на студиската програма 
на Џез  гитара во рамките на Факултетот, како редовен студент во I (прва) 
година (I семестар) во учебната 2010/2011 година.

Наставно – научниот совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука за 
прифаќање на Барањето бр.1505-21/22 oд 18.10.2010 година од ИЛИЈА 
НАСТОВ за одобрување за префрлување на студентот од студиската 
програма од Одделот за џез студии – џез  тронбон на студиската програма 
на Џез  гитара во рамките на Факултетот, како редовен студент во I (прва) 
година (I семестар) во учебната 2010/2011 година.

Наставно – научниот совет на Факултетот за  музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука 
за прифаќање на Барањето бр.1505-21/22 oд 18.10.2010 година од  
ВЛАДИМИР БОТЕВ за одобрување за префрлување на студентот од 
студиската програма од Одделот за џез студии – џез   саксофон на студиската 
програма на Џез  гитара во рамките на Факултетот, како редовен студент 
во I (прва) година (I семестар) во учебната 2010/2011 година.

Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна 
одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-20/7 од 18.10.2010 година 
од МАРТА ЕМИНОВИЌ и одобрување за префрлување на студентот 
од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје на Факултетот за музичка уметност при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, како редовен студент во III година (V семестар) во 
учебната 2010/2011 година на насоката  Вокално-инструменталниот оддел 
- виолончело.



Годишен извештај

509

Наставно – научниот совет на Факултетот за  музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука 
за прифаќање на Барањето бр.1505-21/23 oд 19.10.2010 година од 
AЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ  за одобрување за префрлување на 
студентот од студиската програма од Вокално-инструменталниот оддел 
– обоа на Вокално-инструменталниот оддел  - кларинет во рамките 
на Факултетот, како редовен студент во I (прва) година (I семестар) во 
учебната 2010/2011 година.

СЕ  ОДОБРУВА Барањето бр.1505-17/9 oд 18.10.2010 година за 
признавање на испити поднесено од студентот Марта Еминовиќ.

На студентот Петар Лукиќ му се признаваат во целост испитите 
положени на Факултетот за  музичка уметност при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје.

СЕ ОДОБРУВА Барањето бр. 1505 -17/11 од 18.10.2010  година за 
признавање на испити поднесено од студентот Стаменков Оливер од Штип.

СЕ  ОДОБРУВА Барањето бр.1505-17/4 од 07.10.2010 година за 
признавање на испити поднесено од студентот Надица Богојева од Штип.

Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука за 
прифаќање на Барањето бр. 1907-73/1 oд 29.10.2009 година од Крсте 
Издушнов за запишување во II (втора) година ( III семестар) на Одделот 
за музичка теорија и педагогија во учебната 2010/2011 на Факултет за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука за 
прифаќање на Барањето бр. 1907-74/1 oд 29.10.2009 година од Раденко 
Костадинов за запишување во II (втора) година (III семестар) на Одделот 
за музичка теорија и педагогија во учебната 2010/2011 на Факултет за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев‘‘ во Штип.

Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе едногласна одлука 
за прифаќање на Барањето бр. 1505-20/3  од 30.8.2010 г. од Валентина 
Јовчевска за запишување во III (трета) година (V семестар) на Одделот 
за музичка теорија и педагогија во учебната 2010/2011 на Факултет за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Точка 5
Одлука за усвојување на Годишна програма и План за издавачка 

дејност на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за 2010/2011 година и тоа под
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Реден бр. 1
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност 

Автор Доц. д-р Илчо Јованов
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

1902-97/26  од 24.9.2010 год.

Наслов Солфеж 1
Предмет, бр. на часови, семестар Солфеж 1,  2+2+2   (I  семестар)
Број на студенти 60
Тираж 300 примероци
Финансирање

Реден бр. 2
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност

Автор
Доц. д-р  Стефанија Лешкова - 
Зеленковска

Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

1902-97/25  од  24.9.2010 год.

Наслов Историја на музиката 2

Предмет, бр. на часови, семестар
Историја на музиката 2,  2+2+2   (II 
семестар)

Број на студенти 60
Тираж 300 примероци
Финансирање

Реден бр. 3
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор Доц. м-р Гоце Гавриловски
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

1902-97/23  од  24.09.2010 год.

Наслов Полифонија 1
Предмет, бр. на часови, семестар Полифонија 1,  2+2+1  (III - семестар)
Број на студенти 60
Тираж 300 примероци
Финансирање

Реден бр. 4
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор Доц. м-р Гоце Гавриловски
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

902-97/24  од 24.09.2010 год.

Наслов Полифонија 2
Предмет, бр. на часови, семестар Полифонија 2,  2+2+1  ( V семестар)
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Број на студенти 60
Тираж 300 примероци
Финансирање

Реден бр. 5
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност

Автор
 Доц. м-р Валентина Велковска 
-Трајановска

Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

1902-97/22  од 24.09.2010 год.

Наслов Хармонија 1
Предмет, бр. на часови, семестар Хармонија 1,   2+2+1   (I  семестар)
Број на студенти 60
Тираж 300 примероци 
Финансирање

Дневен ред  од седницата одржана на 26.10.2010 година
Дневен ред:

1. Определување на наставник за координатор и за заменик на 
координаторот за изведување на пракса на Факултетот за музичка 
уметност;

2. Усвојување на прелиминарна ранг-листа за запишување на студенти 
на втор циклус на студии на Факултетот за музичка уметност за 
учебната 2010/2011 година, по извршената проверка на знаења од 
20.10.2010 година;

3. Определување на термини за колоквиумска недела на Факултетот за 
музичка уметност;

4. Иницијатива за преименување на Факултет за музичка уметност од 
Факултетот за музичка уметност во Факултет за уметности;

5. Разгледување на барањето од доц. м-р Марјан Јанковски, наставник на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за издавање на скрипта под наслов  „Оркестар на народни 
инструменти (тамбура, кавал, гајда) 1“;  

6. Одлука за дополнување на Oдлуката бр.1902-107/18 од 22.10.2010 
година за усвојување на Годишната  програма и План за издавачка 
дејност на Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за 2011 година;

7. Барања од студенти и
8. Р а з н о.

Информација околу доставувањето на податоци за изработка на 
извештај за декан на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за 2010 година.
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Донесени одлуки на седницата:
Точка 1
Одлука за избор на координатор за пракса  и за заменик-координатор 

за пракса  на Факултетот за  музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за учебната 2010/2011 година и тоа за координатор за 
пракса на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година се избира доц. м-р Марјан 
Јанковски, а за заменик-координатор за пракса, доц. м-р Златка Митева, 
наставници на Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

Точка 2
Одлука за усвојување на прелиминарна ранг-листа за прием на 

кандидати на втор циклус на студии на Факултет за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година и 
тоа се усвојува прелиминарнатa ранг-листа за прием на  кандидати за втор 
циклус на студии на Факултет за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година, во целост.

Точка 3
Одлука за  утврдување на термин за реализација на  колоквиум 

во зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и тоа во 
учебната 2010/2011 година (зимски семестар) да се реализираат според  
распоредот изготвен од секој наставник на Факултетот. 

Точка 4
Иницијативата за проширување на дејноста на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со подрачја од 
уметноста како и промена на називот на Факултетот за музичка уметност 
во Факултет за уметности, се отфрла во целост.

Точка 5
Одлука за издавање нa скрипта под наслов „Оркестар на народни 

инструменти (тамбура, кавал, гајда) 1“ од авторот  доц. м-р  Марјан Јанковски, 
наставник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце 
Делчев“ во Штип и усвојување на барањето од доц. м-р Марјан Јанковски, 
наставник на Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за издавање на скрипта под наслов  „Оркестар на народни 
инструменти (тамбура, кавал, гајда) 1“.  За рецензирање на скриптата од 
точката 1 на оваа одлука се избираат рецензенти и тоа: 1. доц. д-р Илчо 
Јованов, 2. доц. м-р Валентина Велковска –Трајановска и 3. доц. м-р Гоце 
Гавриловски. 



Годишен извештај

513

Точка 6    
Одлука за дополнување на Oдлуката бр.1902-107/18 од 22.10.2010 

година за усвојување на  Годишната  програма и План за издавачка дејност 
на Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за 2011 година, така што во Oдлуката бр.1902-107/18 од 22.10.2010 
година по точката 5 се додава нова точка која гласи:

Реден бр. 6
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор  Доц. м-р Марјан Јанкоски
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

1902-110/7  од  26.10.2010 год.

Наслов
Оркестар на народни инструменти 
(тамбура, кавал, гајда) 1

Предмет, бр. на часови, семестар
Оркестар на народни инструменти 1,  
1+1+1 (V семестар)

Број на студенти 15
Тираж 150 примероци 
Финансирање

Точка 7    
Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, по Барањето бр.1505-21/24 oд 
20.10.2010 година поднесено од МУСТАФА АЛИМАНОВСКИ, студент 
на III – та година на ФМУ за одобрување на паралелно студирање на Џез 
труба во рамките на Одделот за џез студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  се одбива во целост.

По точката Разно - Информација околу доставувањето на податоци 
за изработка на извештајот за декан на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 2010 година. Во дискусијата 
се напомена дека од страна на сите оддели на Факултетот се доставени 
податоци, освен од Одделот за џез студии со заклучок истиот да ги достави 
заклучно со 27.10.2010 година.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД  СТУДЕНТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ 
ПРЕДМЕТИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети

Септемврска сесија 2009

Предмети
В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и

Н
е 
се

 ј
ав
ил
е

Успех

В
ку
пн
о 
по
ло
ж
ил
е

П
ро
се
чн
а 
оц
ен
ка

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10

Хармонија 1 5 1 1 0 0 0 0 1 6 25%
Хармонија 2 6 0 1 0 0 0 0 1 6 17%
Хармонија 3 10 0 2 0 0 0 0 2 6 20%
Вовед во етнокореологија 2 5 1 3 0 1 0 0 4 6.5 100%
Етнокореологија со народни 
ора 2

7 1 0 1 2 2 1 6 8.5 100%

Етнокореологија со народни 
ора 4

5 0 0 0 0 1 4 5 9.8 100%

Oктомвриска  сесија 2009
Солфеж 4 3 2 1 1 9,0 34%
Пијано 2 МТП 3 2 1 1 6,0 33%
Хорна 4 1 0 1 1 8,0 100%
Камерна музика 4 1 0 9 1 9,0 100%
Февруарска  сесија 2010
Хармонија 1 16 0 4 2 0 1 0 7 6,71 44%
Солфеж 1 36 3 2 5 8 10 8 33 8,5 91,6%
Солфеж 3 23 0 4 4 15 23 9,4 100%
Вовед во етнокореологија 1 12 1 3 1 2 0 1 6 8.5 55%
Етнокореологија со народни 
ора 1

12 1 0 2 5 1 1 9 8.11 82%

Историја на традиционална 
игра

9 2 0 2 2 0 2 6 8.33 86%

Етнокореологија со народни 
ора 2

2 1 1 0 0 0 0 1 6 100%

Етнокореологија со народни 
ора 3

7 1 2 1 1 0 2 6 7.83 100%

Етнокореологија со народни 
ора 5

5 0 0 0 0 0 5 5 10 100%

Пијано 1 ВИ 3 1 2 2 10 66%
Пијано 1 МТП 13 4 1 1 2 4 8 9,0 61,5%
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Пијано 2 МТП 5 3 2 2 8,0 40%
Пијано 3 МТП 12 2 1 1 2 1 4 9 8,6 75%
Пијано 5 ВИ 7 3 1 1 2 4 9,0 57%
Виолончело 5 1 0 1 1 8,0 100%
Кларинет 5 2 0 2 2 9,0 100%
Тромбон 5 1 0 1 1 10 100%
Туба 5 1 0 1 1 10 100%
Виолина 1 1 0 1 1 8,0 100%
Виолина 5 1 0 1 1 7,0 100%
Флејта 3 2 0 1 1 2 8,0 100%
Флејта 5 3 0 1 2 3 8,6 100%
Обоа 5 1 0 1 1 10 100%
Камерна музика 1 1 0 1 1 6,0 100%
Камерна музика 3 10 3 2 5 7 8,8 70%
Вовед во џез историја и 
теорија 1

11 1 4 4 20 100%

Џез гитара 1 1 4 5 100%
Џез гитара 3 1 1 4 6 100%
Џез гитара 5 4 2 2 8 100%
Џез ансамбл 1 4 4 100%
Џез ансамбл 3 1 11 12 100%
Џез кларинет 5 2 2 100%
Џез саксофон 5 1 2 3 100%
Џез саксофон 3 1 1 2 100%
Импровизација 4 1 2 7 10 100%
Импровизација 2 4 3 6 13 100%
Ансамбл 3 7 1 6 7 100%
Хармонија 3 2 5 3 1 11 8,27 100%
Хармонија 1 2 7 5 3 17 8,63 100%
Тапани 1 3 / 3 3 10 100%
Тапани 3 2 / 1 1 2 8,5 100%
Тапани 5 2 / 2 2 10 100%
Ритам 1 21 1 9 11 20 9,55 95%
Априлска  сесија 2010
Историја на музиката 1 13 7 1 0 0 0 0 1 6 100%
Историја на музиката 2 4 2 2 0 0 0 0 2 6 50%
Историја на музиката 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 /
Историја на музиката 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 /
Хармонија 1 12 2 2 1 0 0 0 3 6,33 30%
Хармонија 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 /
Хармонија 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 /
Солфеж 1 2 0 2 1 2 6,0 100%
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Солфеж 3 2 0 2 2 8,0 100%
Вовед во етнокореологија 1 6 0 3 0 0 0 0 3 6 50%
Етнокореологија со народни 
ора 1

2 0 1 1 0 0 0 2 6.5 100%

Пијано 1 ВИ 2 1 1 1 7.0 50%
Пијано 1 МТП 9 7 1 1 2 7,0 22%
Пијано 2 МТП 3 2 1 1 6,0 33%
Пијано 3 ВИ 1 1 1 1 7,0 100%
Пијано 3 МТП 3 1 1 1 2 8,0 66%
Пијано 4 МТП 1 1 0 0 0%
Пијано 5 ВИ 3 0 1 1 1 3 8,0 100%
Пијано 5 МТП 2 0 1 1 10 50%
Камерна музика 3 3 1 1 1 2 7,5 66%
Јунска  сесија 2010
Историја на музиката 1 8 4 3 1 0 0 0 4 6,6 50%
Историја на музиката 2 9 1 3 0 1 1 2 7 7,7 87,5%
Историја на музиката 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Историја на музиката 4 11 0 2 0 2 4 2 10 8 91%
Историја на македонската 
музика

10 9 1 0 0 0 0 1 6 100%

Хармонија 1 8 3 3 0 0 0 0 3 6 60%
Хармонија 2 14 2 3 1 1 0 1 6 7,16 50%
Хармонија 3 8 1 1 0 0 0 0 1 6 15%
Народни инструменти (1,2,4) 3 / / / / / 3 3 10 100
Народни инструменти 1 1 / / / 1 / / 1 8 100
Народни инструменти 2 1 / / / / 1 / 1 9 100
Оркестар на народни 
инструменти 2

3 / / / 1 1 1 3 9 100

Етноорганологија 1 3 / / / 2 / 1 3 8,66 100
Етноорганологија 3 5 / / / / 2 3 5 9,6 100
Солфеж 2 31 1 1 6 8 6 9 30 8,5 96,7%
Солфеж 4 24 1 7 3 13 23 9,2 95,8%
Солфеж 6 1 1 1 1 10 100%
Вовед во етнокореологија 2 8 0 0 1 1 1 3 7 7.71 88%
Етнокореологија со народни 
ора 4

6 1 2 0 1 0 1 4 7.5 80%

Историја на традиционална 
игра

3 0 0 0 1 0 0 1 8 34%

Вовед во етнокореологија 1 2 0 2 0 0 0 0 2 6 100%
Обредни игри 14 0 0 0 0 0 0 0 0 /
Етнокореологија со народни 
ора 2

9 1 0 1 0 2 0 3 8.33 38%
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Етнокореологија со народни 
ора 3

1 0 1 0 0 0 0 1 6 100%

Етнокореологија со народни 
ора 6

5 0 0 1 0 2 2 5 9 100%

Традиционални игри на 
балканот

5 0 0 0 0 1 4 5 9.8 100%

Пијано 1 ВИ 1 1 0 0 0%
Пијано 1 МТП 2 0 1 1 9,0 50%
Пијано 2 МТП 13 7 2 2 1 5 8,8 38%
Пијано 3 МТП 3 3 1 1 7,0 33%
Пијано  4 МТП 8 4 1 2 1 4 8,2 50%
Пијано 5 МТП 1 0 1 1 6,0 100%
Пијано 6 ВИ 2 2 0 0 0%
Тромбон 6 1 0 1 1 10 100%
Соло пеење 2 3 0 1 2 3 9,6 100%
Соло пеење 4 3 0 1 2 3 9,3 100%
Соло пеење 6 1 0 1 1 10 100%
Туба 6 1 0 1 1 10 100%
Труба 2 1 0 1 1 7,0 100%
Труба 3 1 0 1 1 9,0 100%
Труба 4 3 0 2 1 3 9,6 100%
Камерна музика 4 8 2 3 3 6 9,5 75%
Камерна музика 2 1 0 1 1 6,0 100%
Обоа 6 1 0 1 1 10 100%
Флејта 4 1 0 1 1 9,0 100%
Флејта 6 3 1 2 2 10 100%
Кларинет 6 2 0 2 2 10 100%
Виолончело 6 1 0 1 1 9,0 100%
Џез гитара 2 1 8 1 2 12 100%
Џез гитара 4 2 2 4 100%
Џез гитара 6 1 1 4 6 100%
Вовед во џез историја и 
теорија 2

3 2 4 9 4 19 77%

Џез ансамбл 2 1 1 5 7 100%
Џез ансамбл 4 5 5 100%
Џез саксофон 6 2 2 100%
Џез кларинет 6 1 1 100%
Џез саксофон 2 2 2 100%
Џез саксофон 4 1 1 2 100%
Џез саксофон 1 1 1 100%
Импровизација 2 2 2 100%
Импровизација 4 1 1 100%
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Импровизација 3 1 1 5 7 14 100%
Ансамбл 4 4 4 100%
Џез хармонија 2 2 5 8 2 17 8,6 100%
Џез хармонија 4 1 8 3 1 13 7,35 100%
Импровизација 1 1 1 2 11 15 100%
Тапани 2 3 / 1 2 3 14,5 100%
Тапани 4 3 / 1 2 3 9,3 100%
Тапани 6 2 1 1 2 10 50%
Ансамбл 2,4 3 / 3 3 10 100%
Јунска  сесија (втора) 2010
Хармонија 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 /
Хармонија 2 7 0 1 2 0 0 0 3 6.66 43%
Хармонија 3 6 1 3 0 0 0 0 3 6 60%
Етноорганологија 1 7 / 3 1 1 / 1 6 6,14 86
Етнокореологија со народни 
ора 2

5 2 0 0 0 0 0 0 0 /

Етнокореологија со народни 
ора 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 /

Вовед во етнокореологија 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 /
Обредни игри 9 1 0 0 2 1 0 3 8.33 38%
Пијано 1 МТП 2 2 0 0 0%
Пијано 2 МТП 1 1 0 0 0%
Пијано 4 МТП 1 0 1 1 9,0 0%
Септемвриска  сесија 2010
Историја на музиката 1 8 3 4 0 0 0 0 4 6 80%
Историја на музиката 2 7 3 2 0 0 0 0 2 6 50%
Историја на музиката 3 6 3 2 0 0 0 0 2 6 80%
Историја на музиката 4 1 0 1 0 0 0 0 1 6 100%
Историја на македонска музика 9 0 3 1 0 0 1 5 7 60%
Хармонија 1 7 1 1 0 0 0 0 1 6 17%
Хармонија 2 8 0 1 0 0 0 0 1 6 13%
Хармонија 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 /
Етнокореологија со народни 
ора 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 /

Етнокореологија со народни 
ора 2

5 3 0 2 0 0 0 2 7 100%

Вовед во етнокореологија 2 3 0 2 0 0 1 0 3 7 100%
Обредни игри 7 0 0 2 0 0 5 7 9.14 100%
Пијано 1 МТП 4 0 2 2 4 6,5 100%
Пијано 2 ВИ 2 2 0 0 0%
Пијано 2 МТП 6 4 1 1 2 8,0 33%
Пијано 3 МТП 1 0 1 1 6,0 100%
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Пијано 4 МТП 1 1 0 0 0%
Пијано 5 МТП 1 0 1 6,0 100%
Пијано 6 ВИ 1 0 1 1 10 100%
Виолина  4 1 1 0 0 0%
Виолина  6 1 0 1 1 8,0 100%
Камерна музика 4 1 1 0 0 0%
Флејта 6 1 0 1 1 6,0 100%
Воед во џез историја и теорија 
2

3 3 100%

Џез хармонија 2 1 1 6,00 100%
Џез хармонија 3 1 1 10,00 100%
Септемвриска  сесија (втора) 2010
Историја на музиката 1 3 1 2 0 0 0 0 2 6 100%
Историја на музиката 2 8 2 2 0 0 0 0 2 6 33%
Историја на македонска музика 3 0 1 0 1 0 0 2 7,5 67%
Хармонија 1 8 1 3 1 0 0 0 4 6,25 58%
Хармонија 2 7 3 2 0 0 0 0 2 6 50%
Хармонија 3 4 1 3 0 0 0 0 3 6 100%

6. ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ  НА ФАКУЛТЕТОТ
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип од февруари 2009 година е сместен во поранешната зграда на 
Средното медицинско училиште на ул. „Борко Талев“ бб во Шти,п кој 
е пренаменетo во објект за Факултетот за музичка уметност, на кој е 
извршена адаптација и надградба.

Главениот влез  на Факултетот се  наоѓа на северната страна. На 
приземјето, Факултетот располага со: 

 – три простории за индивидуална настава по пијано;
 – четири простории за индивидуална настава (боксови) за гудачки и 

дувачки инструменти;
 – една  просторија за групна настава (џез студии);
 – една просторија на студентски прашања и
 – два санитарни јазла, за мажи и жени со ознаки.  

На првиот кат, Факултетот располага со: 
 – една концертна сала со огледалo;
 – четири простории за индивидуална настава (боксови) за гудачки и 

дувачки инструменти;
 – две  предавални за групна настава и
 – два санитарни јазли, за мажи и жени со ознаки.
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На вториот кат, Факултетот располага со:
 – шест кабинети за наставници, соработници и административно-

стручниот технички и на нив сличен персонал со ознаки;
 – еден кабинет за декан со ознаки;
 – две простории, една за секретар и една за технички секретар со 

ознаки;
 – една просторија за остава и друга намена и
 – два санитарни јазли, за мажи и жени со ознаки.

Факултетот располага и со уредена и осветлена дворна површина, 
оградена со железна ограда со два влеза. Дворната површина е покриена 
со бекатон плочки и е наменета за надворешни мали концерти и настапи 
со амфитеатрални седишта  (трибини) за посетителите на концертите и 
настапите на студентите, како и изграден паркинг простор во дворот за 
лесни возила.

Реновирање,  адаптација и санација на простории
Потребно е довршување на четирите простории по ударни 

инструменти и бас во подрумските простории на Економскиот факултет 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, преку санација на просториите, 
ходник и врати. Во просториите има потреба од набавка на теписони и 
завеси заради звучна изолација. 

За изведување на наставата во четирите студиски години на прв циклус 
на студии и за прв пат на втор циклус на студии во постоечките простории 
се обезбедени потребните услови во смисла на нивна опременост (со 
инструменти, соодветен мебел, интернет приклучоци и сл., но недостасува 
потребен простор во смисла на простории и предавални. За таа цел, 
Факултетот од своја страна се обрати до Ректоратот на Универзитетот 
за преземање на мерки за решавање на настанатите потреби за простор за 
изведување на индивидуалната и групна настава на Факултетот.

За потребите од дополнителна опрема и слично, Факултетот за 
2011 година  достави  барање за набавка до соодветните тела и органи на 
Универзитетот за спроведување на постапки за јавни набавки. 

Од своја страна, како и во претходниот извештај за 2008/2009 година 
и со овој, Факултетот до Ректоратот на Универзитетот ги дава следниве 

Препораки:
1. Во дворот  има потреба да се поставаат доволен број на  клупи, чешма 

и зимзелени дрвја.
2. Над надворешната влезна врата и во продолжение на зградата да се 

постави кратка продолжена настрешница изработена  од  железен 
материјал  со светол покрив, заради заштита на влезот од атмосферска 
вода, снег и сл.

3. Проширување на Факултетот во просториите на детската градинка 
лоцирана во негова непосредна близина, со што би се ублажиле 
горенаведените потреби.
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7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Литература издадена од наставничкиот кадар на Факултетот. 

Наставничкиот кадар  во најголем дел сѐ уште нема издадено своја 
литература - учебници и скрипти, но се во фаза на подготовка неколку 
учебници и скрипти кои од оваа учебна година  треба  да бидат во употреба. 

8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА (ПРОЕКТИ)
Во тековната година на извештајниот период на Факултетот немаше 

некоја позначајна најава за негово вклучување во некој од проектите од 
Европската  унија и сл.

9. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
Наставничкиот и соработничкиот кадар во текот на изминатата 

учебна 2009/2010 година со свои трудови учествуваше на неколку научни 
симпозиуми, конгреси и сл. кои се дадени во делот на секој наставник 
поединечно.

10. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И СОРАБОТНИЧКИ 
КАДАР

Избор/реизбор во звања и престанок на работниот однос на 
наставнички и соработнички кадар

Во извештајниот период на учебната 2009/2010 година на Факултетот 
се извршени следниве избори, односно реизбори, засновање и прекинување 
на работниот однос, и тоа:

Избори: м-р Ангеле Михајловски и м-р Владимир Јаневски од 
соработничко звање се избрани и преминаа во наставно - научно звање 
доцент.

Нови вработувања:  м-р Златка Митева, 1.1.2010 година.
Престанок на работниот однос по лично барање, и тоа:   
м-р Владимир Николов и м-р Бранка Костиќ.     

11. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Учество на конгреси, семинари, концерти и сл. на вработени на  

Факултетот
Доц. д-р Илчо Јованов
Активности

 – Организација на Годишниот концерт на Факултетот за музичка 
уметност 2009 и 2010,  во Штип; 

 – Организација на летната промотивна турнеја на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ низ Македонија: Гевгелија, Штип, Кочани, Струмица, 
Кавадарци, Куманово и Дојран; 

 – Организација на музичките настапи во универзитетскиот ресторан.
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1. Јованов, И. 2010. Народните инструменти. Зборник на трудови на 
научен 

2. собир организиран од  Македонско етнолошко друштво (во печат)
3. Претседател на фестивалот „Гоце – фест“  2010.
4. Претседател на  фестивалот „Прва хармоника на Македонија“ 2009.

Наставни активности
Солфеж   1, 2, 3, 4, 5 и 6
Методика на музичка настава 1, 2

Рецензент на скрипти
Историја на музика 1, Хармонија 1, Хармонија 2, Полифонија 1, 

Инструментална полифонија. 

Член во универзитетски и факултетски тела:
Декан на Факултетот за музичка уметност -Универзитетот „Гоце 

Делчев” - Штип;
Член на Ректорска управа на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип; 

Член на УО на Универзитетски спортски центар  на Универзитетот „Гоце 
Делчев” - Штип; координатор на Факултетските комисии за проверка на 
знаење, признавање на испити на група за дошколување, признавање на 
испити за префрлување - ЕКТС, постдипломски студии и организирање 
на концерти и настапи.

Член на Наставно - научниот совет и Деканатската управа на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев”-
Штип.

Учество во образовни РТВ емисии:
Радио Штип – образовна емисија  за  научно-стручната  конференција  

на тема Музичкото образование во  предметната настава,
Телевизија А1 – Значењето на предметот Музичко образование во 

училиштата,
УГД -  (4) – за активностите на Факултетот за музичка уметност.

Доц. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
Објавени трудови:

1. S.Leskova-Zelenkovska.Youth in the changing  society – sociocultural 
infl uence upon cultural life in Skopje (2010) (во печат)  /труд во зборник 
од научен конгрес, издавач: Аристотелус Универзитет-Солун/

2. С.Лешкова. Состојбата во музичката традиција кај дервишкиот 
ред Садии во Скопје во XXI  век. (2010) (во печат)  /труд во зборник 
од научен конгрес, со оригинални научни резултати издавач: МАНУ/

3. С.Лешкова. Традиционалната музичка практика во Република 
Македонија во услови на доминација на глобалната музичка 
практика во XXI век. (2010) (во печат)  /труд објавен во зборник од 
научен собир, издавач: Етнолошко друштво на Р.Македонија/
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4. С.Лешкова. Младинските оркестри–стимулативни средини за 
креативен развој и мулти културен соживот во Скопје. (Youth 
Orchestras-Stimulating Environments for the Creative Development and 
Multicultural Co-existence in Skopje) (2010 / труд објавен во зборник од 
научен собир, издавач Педагошки факултет св. Климент Охридски- 
Скопје/

5. С.Лешкова. Улогата на музичката едукација во функција на 
спроведување на предметот Музичко образование во одделенската 
настава. (2010) (во печат) /труд објавен во зборник трудови од 
научно-стручен собир, издавач: ФМУ/ УГД/

6. S.Leskova. Attitude of the future teaching staff towards the subject 
music education in the elementary education. Vol 1.(2009) (32- 35). /
труд објавен во зборник на научни трудови со оригинални научни 
резултати, издавач: Edirne: Trakya University, Faculty of education , 
Edirne-Turkey/

7. С.Лешкова. Значењето на предметот Музичко образованиево 
основните училишта со започнувањето на деветолетката. Скопје: 
Просветно дело, 2009.

Учество на конференции со свој реферат/ труд
1. Трета интернационална конференција- III International Conference 

Children and Youth in Changing Societies – Thesaloniki, 3-4  december, 
2010. (прифатен труд на тема: Youth in the changing  society – sociocul-
tural infl uence upon musical  life in Skopje)

2. Четврти меѓународен конгрес Исламската цивилизација на Балканот 
во организација на МАНУ-Скопје, 13-16 октомври, 2010.  (труд на 
тема: Состојба на музичката традиција кај дервишкиот ред Садии 
во Скопје во XXI век)

3. Научен симпозиум организиран од Македонското етнолошко друштво 
на тема Популаризација на Етнолошкото културно наследство, 
Штип 20. септември 2010 (труд на тема: Изработувачи на народните 
инструменти во Р.Македонија)

4. Петтиот меѓународен научен собир Образование за хумано 
општество 28 до 30 мај Охрид, 2010. (труд на тема. Youth Orchestras-
Stimulating Environments for the Creative Development and Multicul-
tural Co-existence in Skopje) Info- 5th international scientifi c conference, 
Ohrid 2010. 

5. Научено-стручен собир на тема: Улогата на музиката во 
образовниот процес, во организација на Факултетот за музичка 
уметност при УГД-Штип, 9ти февруари, 2010.(труд на тема:Улогата 
на музичката едукација во функција на наставата)

6. XVI IИРАМ Конференција на тема: Современите трендови во 
музикологијата и етномузикологијата- 5th Skopje Conference: Con-
temporary Trends in Musicology and Ethnomusicology. (труд на тема 
Перспективите на музичката традиција во експанзија на новите 
музички тенденции). 2010. Скопје: ФМУ/ ИРАМ.
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7. The 5th International Balkan Education and Science Congress.( труд на 
тема: Attitude of the future teaching staff towards the  subject music educa-
tion in the elementary education) 2009. Edirne: Trakya University,Turkey.

8. The 5th International Balkan Education and Science Congress. (секциско 
предавање  на тема: Дигитализација на културното наследство) 
2009. Edirne: Trakya University,Turkey.

Наставни активности
Предмети: 
Историја на музиката 1,2,3, и 4;
Историја на македонската музика;
Познавање на музички инструменти.
Наставни активности на постдипломски (втор циклус) студии на 

УКИМ/ФМУ по предметот музикологија и менторска работа  2009/2010
30 часа + 15 часа вежби - еден кандидат;
2010/2011 музикологија и менторска работа 
30часа +15 часа вежби – втор кандидат.

Член на Универзитетскиот  сенат и Универзитетската комисија 
за издавачка дејност.

Член на Факултетот на комисиите за:
постдипломски, признавање на испити, проверка на знаења, 

дошколување, усогласување на студентски досиеја, измени и дополнувања 
на студиските програми, стандардизирање на уметничките и стручните 
предмети и степенот на образование, попис.

Активности
Предавање одржано на Катедрата по музикологија на Факултетот 

за музичка уметност во Приштина на тема: Културните, социјалните, 
економските детерминанти во оформување на музичкиот живот.

Организатор на Научно-стручниот собир на тема Улогата на 
музиката во образовниот процес, (2010). Штип: ФМУ/УГД;

Уредник на Зборникот на трудови на Научно-стручниот собир на 
тема Улогата на музиката во образовниот процес (2010).

Членство во рецензентски комисии за учебници, скрипти
Член на рецензентска комисија за рецензирање на скрипти на доц. д-р 

Илчо Јованов, доц. м-р В. Велковска- Трајановска, доц. м-р Г. Гавриловски;
      
Рецензент на книги
Рецензент на  монографијата Културната улога на Турската 

програма на Радио Скопје – автор  проф. д-р Аида Ислам;
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Учество во РТВ емисии
УГД Радио по повод претстојниот научно-стручен  собир во 

организација на Факултетот за музичка уметност при УГД - Штип;
Радио Скопје - образовна емисија за  учество на научна конференција  

на тема:Музичкото образование во  предметната настава;февруари 
2010;

Телевизија А1 – За значењето на предметот Музичко образование во 
училиштата, февруари 2010;

Радио Скопје – програма на турски јазик за промоцијата на книгата 
на д-р Аида Ислам; март 2010.

Радио Скопје – Претставување на трудот на тема Младинските 
оркестри- места за културен соживот,  мај 2010;

Доц. м-р Валентина Велковска – Трајановска
Учество на конференции со свој реферат/ труд

 – 2010, Штип, Македонија: Научно - стручен собир на тема Улогата 
на музиката во образовниот процес - Стручниот профил на 
дипломиран музички теоретичар-педагог

 – 2010, Струга, Македонија: Музичко - научна манифестација 
„Струшка музичка есен“ - Македонски композитор - актуелни 
состојби

Членство во комисии
 – 2010: Член на комисија за доделување на наградата „Панче Пешев“ за 

најдобро и најуспешно дело од македонски композитор за претходната 
година

Дела
 – Небесни тела, за обоа и пијано, 2010, (нарачано дело од СОКОМ)
Изведби, снимки на дела

 – Небесни тела - Концерт на „ДММ 2010“, во Скопје
 – снимено дело - Небесни тела, за обоа и пијано во Музичко - касетна 

продукција при МРТВ
 – музички осврт со рецензија за делото Небесни тела, за обоа и пијано, 

на Македонско Радио, 28 март 2010 год., во емисијата Културна 
клучалка со В. Наумова- Томовска

Наставни активности
Предмети: 
Хармонија 1,2,3
Хармонска анализа 1 (предавања и вежби)

Член на Факултетот на комисиите за: 
постдипломски, признавање на испити, проверка на знаења, 

дошколување, усогласување на студентски досиеја, измени и дополнувања 
на студиските програми, стандардизирање на уметничките и стручните 
предмети и степенот на образование.
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Членство во рецензентски комисии за скрипти
Член на рецензентска комисија за рецензирање на скрипти на доц. д-р 

Стефанија Лешкова - Зеленковска и доц. м-р Г. Гавриловски
од  јули 2009 до април 2010 година е на породилно отсуство.

М-р Ленче Насев
Наставна дејност:
Во зимскиот семестар 2009/10 м-р Ленче Насев ги реализираше 

предавањата и вежбите по следниве предмети: Хармонија 1 МТП и ВИ 
(предавања и вежби),  Хармонија 3 МТП (предавања и вежби) Музички 
форми 1 МТП и ВИ (вежби), Диригирање 1 џез студии (вежби).

Во летниот семестар 2009/10: Музички форми со анализа 2 МТП 
(вежби), Основи на музички форми со анализа 2  ВИ (вежби), Атонален 
солфеж џез студии (предавања), Хармонија 2 МТП и ВИ (предавања и 
вежби – овој предмет до април 2010), а од април месец 2010 и предметите:  
Полифонија 1  МТП (вежби), Полифонија 3 МТП (вежби), Инструментална 
полифонија ВИ (вежби).

Активности:
 – Учество на стручниот собир Улогата на музиката во образовниот 
процес, одржан во Штип на 9 февруари 2010 г., преку презентација и 
изложување на трудот „Предметот музичко образование во рамките 
на основното образование“, Организатор: УГД –Штип, ФМУ.

 – Учество во емисијата Дневна соба на 12 февруари 2010 на локалната 
телевизија ТВ Стар. Тема: одржаниот Стручен собир Улогата на 
музиката во образовниот процес.

 – Учество во „Напреден курс за користење на ИКТ во наставниот и 
истражувачкиот процес“. Организатор: Центарот за електронско 
учење при УГД - Штип. (март, јуни и август).

 – Учество во обука за Прва помош за вработените при УГД – Штип и 
стекнат сертификат на 27. 4. 2010 г. Организатор: Црвен крст - Штип.

 – Активно учество при внесувањето на податоците од сите досиеја 
на студентите запишани на ФМУ – Штип, во новиот софтвер за 
студентски прашања во периодот од 10 јуни до 9 јули 2010 година.

 – - Избрана за надворешен член во стручна комисија задолжена 
за изготвување на програми во Биро за развој на образованието и 
истовремено изготвувач на истите програми за предметот: Свирење 
хорски партитури за III година Средно уметничко училиште, 
изготвена август 2010 година.

 – - Член на конкурсната комисија за запишување на нови студенти во 
прва година на прв циклус на универзитетски студии во учебната 
2010/11 година на ФМУ - Штип, прием и внесување на документи во 
трите уписни рока.

 – - Учество нa музичко- научнатa манифестација Струшка музичка есен 
одржана од 10-12 септември 2010, преку презентација и изложување 
на трудот „Музичката форма на ораториумот Похвала „Кирил и 
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Методиј“ од Томислав Зографски - синтеза на музички традиции“. 
Организатор: СОКОМ

 – - Учество и стекнат сертификат од работилницата одржана на 30. 09. 
2010 година. на тема: „Активно учење во големи групи: невозможност 
или предизвик?“. Организатор: Центар за кариера при УГД - Штип во 
соработка со Американските совети –Скопје.

Доц. м-р Гоце Гавриловски
 – доцент по предметите: Полифонија - 1,2,3, Музички форми - 1,2,3, 

Оркестрација, вежби по – Полифонија - 1,2,3, Музички форми- 1,2,3
 – компонирани дела: Токатни варијанти за две пијана,  Концертантна 

пиеса -за соло- кавал,   Инструментално оро  - за обоа, виолина,  
виола, виолончело, Токата за пијано - соло 

 – учество на конкурс на натпревар по композиција со дело за камерен 
ансамбл во Р. Швајцарија

 – скрипти по предметите: Полифонија-1, Полифонија-2
 – нарачка на дело од СОКОМ- за 2010 година
 – член на Собрание на ЗАМП
 – член на Комисија за приемни испити за прв циклус на студии, во 

учебната 2009/10 и 2010/11 година
 – член на Комисија за приемни испити за втор циклус на студии, во 

учебна 2010/2011 година.
 – учество на Обука за компјутери при УГД - Штип
 – изведба на дело - Токатни варијанти - за две пијана - ДММ 2010 – 

Скопје - 27 март 2010 година.
 – снимено дело - Токатни варијанти за две пијана во Музичко-касетна 

продукција при МРТВ
 – член на Рецензентска комисија
 – присуство на Научно-стручен собир - Улогата на музиката во 

образовниот процес, со труд Специфичности во работата со надарени 
ученици

 – печатење на трудот Специфичности во работата со надарени ученици 
во зборник 

 – музички осврт со рецензија за делото Токатни варијанти, за две 
пијана- на Македонско радио, 28 март 2010 год., во емисијата 
Културна клучалка со В. Наумова- Томовска.

Доц. м-р Марјан Јанкоски
1. Учество на конференции

 – 2010, Штип, Македонија: Научно - стручен собир на тема Улогата 
на музиката во образовниот процес - „Примената на народните 
инструменти во предметната и одделенската настава“.

 – 2010, Скопје, Македонија: XVI конференција на ИРАМ: Истражувања 
во музикологијата и етномузикологијата – „Примената на нарониот 
инструмент дудуче во одделенската настава“.
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2. Член на Комисија за приемни испити за прв циклус на студии
3. Наставни активности
Предмети: 
Народни инструменти 1,2,3,4,5,6
Оркестар на народни инструменти 1,2,3,4;
Етноорганологија 1,2,3,4.

4. Концертна активност
 – Целовечерен концерт на манифестацијата: „Вечер на Живко Чинго“ 

(Велгошти, Охрид, 2010)
 – Целовечерен концерт на манифестацијата „Струшки вечери на 

поезијата“ (Струга, 2010)
 – Целовечерен концерт на Меѓународниот конгрес на хемичари и 

технолози (Охрид, 2010)
 – Настап со македонска филхармонија на „Денови на македонска 

музика“ (Скопје, 2010).

5. Учество во емисии
 – „Лето на дланка“ – портет на Марјан Јанкоски, презентација на 

музичкиот состав ПОРТАЛ и ФМУ - Штип (Македонска телевизија, 
емисија во живо, 2010)

 – ТВ прилог за концертот на ФМУ при УГД  -Штип“ (ТВ  Ирис, 2010)

Доц. м-р Емилија Потевска
 – 18.11.2009 – Концерт „Вечер на Шопен“ – Музеј на Град Скопје, 

концертот во организација на амбасадите на Полска и Фрнација 
по повод 200-годишнината од раѓањето на Шопен и во чест на 
доделувањето на француската награда „Златни палми“ на проф. 
Стела Слејанска. 

 – 29.3 –1. 4.2010 – солистички концерт во рамките на „Денови на 
Шопен“ во Штип. Организација на штипските „Денови на Шопен“ 
во чии рамки покрај концертот се прикажаа и неколку филмови за 
Шопен, беше поставена изложбата „Шопен во Париз – ателјето на 
композиторот“ и се прикажаа неколку радиоемисии во чест на Шопен 
на Универзитетското радио УГД – ФМ.

 – 23 - 25. 4.2010 – концертна турнеа во Р. Србија
 – 23.4.2010 – Голема концертна сала на ФМУ – Ниш
 – 24.4.2010 – фестивал „ Interzone“ – Нови Сад
 – 25.5. 2010 – „Арт студио“ – Шабац
 – 22.5.2010 – Концерт во Националниот музеј „Земјата и хората“ во 

Софија – Р. Бугарија
 – Јуни 2010 – организација на концертна турнеја на студентите од В.И. 

оддел на ФМУ  при Универзитетот Гоце Делчев – Штип низ повеќе 
градови во Македонија – Кочани, Тетово, Штип
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Доц. м-р Ангеле Михајловски
1. Задолжен за ажурирање и соработка со надлежните за уредување на 

веб-страницата на ФМУ.
2. Настап во концертната сала на ФМУ - Скопје, 24.12.2009 год.
3. Настап во концертната сала на ФМУ - Скопје, 14.3.2010 год. (одбрана 

на магистерски труд)
4. Изработка на 5 интерни скрипти за потребите на студентите од 

Одделот за МТП по предметот Пијано.
5. Член на Пописната комисија на ФМУ - Штип.
6. На 3.6.2010 г. избран во звање Доцент од страна на ННС при ФМУ 

- Штип.
7. Настап на манифестацијата „Вечер на Живко Чинго“ во Охрид, 

13.8.2010 година со музичкиот состав „Портал“.
8. Настап на манифестацијата „Струшки вечери на поезијата 2010“ 

на вечерта насловена „Ноќи без интерпункција“, 20.8.2010 год. со 
музичкиот состав „Портал“.

9. Настап во црквата Св. Софија во Охрид во живо на МТВ1 со 
музичкиот состав „Портал“.

10. Претседател на Уписната комисија за прием на документи и 
запишување на ФМУ - Штип за учебната 2010/2011 година.

11. Настап во концертната сала на ФМУ - Скопје, 17.9.2010 год.
12. Учество на Меѓународна конференција за Етномузикологија (27.9. - 

4.10.2010) во Санкт Петербург - Русија.

Доц. м-р Taтјана Џорлева
 – 18.11.2009 – Концерт „Вечер на Шопен“ – Музеј на Град Скопје, 

концертот во организација на амбасадите на Полска и Франција 
по повод 200-годишнината од раѓањето на Шопен и во чест на 
доделувањето на француската награда „Златни палми“ на проф. 
Стела Слејанска-Стојаноска. 

 – 29.3 – 1.4.2010 – солистички концерт во рамките на „Денови на 
Шопен“ во Штип. Организација на Штипските „Денови на Шопен“ во 
соработка со Француската и Полската амбасада. Покрај концертот се 
прикажаа и неколку филмови за Шопен, беше поставена изложбата 
„Шопен во Париз – ателјето на композиторот“ и се прикажаа неколку 
радиоемисии во чест на Шопен на Универзитетското радио УГД – 
ФМ.

 – 23- 25. 4.2010 – концертна турнеа во Р. Србија
 – 23.4.2010 – Голема концертна сала на ФМУ – Ниш
 – 24.4.2010 – фестивал „ Interzone“ – Нови Сад
 – 25.5. 2010 – „Арт студио“ – Шабац
 – 22.5.2010 – Концерт во Националниот музеј „Земјата и хората“ во 

Софија – Р. Бугарија.
 – Јуни 2010 – организација на концертна турнеја на студентите од В.И. 

оддел на ФМУ  при Универзитетот Гоце Делчев – Штип низ повеќе 
градови во Македонија – Штип, Тетово и Кочани.
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Доц. Георги Мицанов, спец. 
Концертни настапи

 – Астибо џез фестивал – мај 2010 година
 – Презентеција на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во Гевгелија, 

Кочани, Струмица, Кавадарци,  Битола и Штип, јини и август 2010;                     
 – Џез концерт на Гоце Мицанов - Интерфест, Битола, 8.10.2009 година;
 – Концерт со Венко Серафимовски, Велес 8. 9. 2009 година.

Доц. м-р Александар Секуловски 
Концертни настапи

 – Концерт со Проект Жлуст – Скопје џез фестивал – октомври 2009
 – Концерт со Маријаџ квартет – Тирана Албанија – ноември 2009
 – Концерт со Петар Ренџов квартет – Скопје Македонија – ноември 

2009
 – Концерт со Тони Китановски – Салцбург Австрија – март 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Брисел Белгија – април  2010
 – Концерт со Тони Китановски – Софија Бугарија – април 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Лисеукс Франција – мај 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Аржентан Франција – мај 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Париз Франција – мај 2010
 – Концерт со МПК – Скопје – мај 2009
 – Концерт со Проект Жлуст  – Денови на балканска музика – Каен 

Франција – мај 2010
 – Концерт со Петар Ренџов – Скопје – јули 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Еупен Белгија – јули 2010
 – Серија концерт со оркестрите на ФМУ промотивна турнеја – Август 

2010
 – Концерт Хаџиманов, Гјаконовски, Секуловски трио – Битфест – 

Битола, септември 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Улм Германија – септември 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Пиволенд Скопје – септември 2010
 – Концерт со Тони Китановски – Цирих Швајцарија – октомври 2010

Голем број на концерти во Македонија
Авторска музика за ТВ и театар 

 – Музика за театарска претстава Песна за Марија – МНТ Скопје, 
копродукција со Берлин театар – Скопје Македонија

 – Изведба на музиката за претставата Песна за Марија на Меѓународен 
фестивал на театарот Берлин Германија – април 2010

 – Серија на емисии за Џез и популарна музика Котон клуб на ТВ Алфа 
– Септември 2009 – декември 2010

 – ТВ концерт на македонски изведувачи со Тони Китановски на Алфа 
ТВ – септември 2010 

 – ТВ концерт со МП квартет – септември 2010
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Реализација на студиска музика – ЦД изданија 
 – Тони Китановски и Черкези оркестар – октомври 2010
 – Марија Џез квартет – октомври 2010
 – Васил Хаџиманов, Мартин Гаконовски, Александар Секуловски трио 

– септември 2010   
 – Ромски Хип Хоп изведувачи – јуни 2010 
 – Џез од Македонија – Скопје Џез фестивал – мај 2010
 – Дал Мет Фу Сешн – мај 2010
 – Симон Киселички трио – Ммарт 2010
 – Проект Жлуст – Инкубатор октомври  2009 

Изготвување на програми Биро за развој на образованието
 – Избран за надворешен член во стручна комисија задожена за 

изготвување на програми во Биро за развој на образованието. Автор 
на наставна програма за средно стручно образование. Учебник по џез 
и популарна култура – септември 2010 г.

Продекан,  доц. Антонијо Китановски
Избор концертни настапи

 – Октомври 2009 - „Денови на македонскиот џез во Виена“, Австрија 
 – Март 2010 - Салцбург и Линц,  Австрија
 – Април  2010 - Брисел, Белгија 
 – Април 2010 -  Софија, Бугарија 
 – Мај 2010 -  „Денови на македонската култура во Нормандија“ 

Аржентан, Лизју и  Париз,  Франција
 – Јули 2010 - Еупен, Белгија 
 – Јули 2010 – Зларин, Хрватска
 – Август 2010 - Промотивна турнеја УГД Штип, Охрид, Битола, 

Пробиштип 
 – Септември 2010 - Китановски, Кизил, Теодору трио – Битфест, 

Битола 
 – Септември 2010 – Улм, Германија 
 – Септември 2010 – Пиволенд. Скопје 
 – Октомври 2010 - Цирих Швајцарија 

 
Авторска музика за ТВ 

 – ТВ концерт „Тони Китановски и Черкези оркестар“, продукција на 
Алфа телевизија

 – „Амбасадор на културата“, проект на европската комисија, 
продукција на Media-Consulta, Berlin.
 
ЦД изданија 

 – Тони Китановски и Черкези оркестар, Enja Records, Munchen,
 – Џез од Македонија –SJF Records, Скопје. 
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Стручни активности и членства
 – Уметнички директор на Интернационалниот фестивал „Астибо џез“, 

Штип,
 – Член на  стручна комисија,  Биро за развој на образованието. Автор 

на наставната програма за средно музичко образование по предметот 
Џез и популарна култура – септември 2010 г.

Доц. м-р Владимир Лазаревски 
Целовечерни концерти

 – 26/01/2010  Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” во Чешкиот културен центар во Софија, Р.Бугарија.

 – 27/03/2010 Концертен настап во рамките на Денови на македонска 
музика во Музеј на Град Скопје со композиција на доц. м-р Валентина 
Велковска Трајановска: „Небесни тела“ за обоа и пијано (премиерна 
изведба). 

 – 20/04/2010  Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” во Младинскиот културен центар – Сала Кино Фросина 
во Скопје.

 – 24/05/2010  Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” во Рим, Италија во рамките на Манифестацијата „Св. 
Кирил и Методиј“.

 – 25/08/2010  Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” во Македонска Каменица на „Каменичко културно лето“

 – 24/09/2010  Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” во црквата Св. Софија во Охрид.

Симфониски концерти:
 – 12/11/2009 Симфониски концерт на Македонската филхармонија со 

диригентот Борјан Цанев во  Домот на АРМ, Прва обоа во оркестарот
 – 20/01/2010 Симфониски концерт на Македонската филхармонија 

„Бродвеј во Скопје„ со диригентот Тимоти Редмонд од Велика 
Британија во МОБ, прва обоа во оркестарот

 – 04/02/2010 Симфониски концерт на Македонската филхармонија со 
диригентот Марко Летониа од Словенија во  Домот на АРМ, прва 
обоа во оркестарот

 – 25/03/2010 Симфониски концерт на Македонската филхармонија со  ди
ригентот Берислав Шипуш од Хрватска во Домот на АРМ , англиски  
рог и четврта  обоа во оркестарот

 – 27/05/2010 Симфониски концерт  на Македонската филхармонија со  
диригентот Сашо Татарчевски во  Домот на Арм,  англиски  рог во 
оркестарот

 – 30/09/2010 Симфониски концерт  со оркестарот „Symfoniczna Fil-
harmonii Warmińsko-Mazurskiej“ од Полска со диригентот Јануш 
Пшибилски, во Домот на АРМ , англиски  рог и трета обоа во 
оркестарот.
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 – 01/10/2010 Симфониски концерт  со оркестарот „Symfoniczna Fil-
harmonii Warmińsko-Mazurskiej“ од Полска со диригентот Јануш 
Пшибилски на фестивалот „Интерфест“ во Битола, англиски  рог и 
трета обоа во оркестарот.

 – 02/10/2010 Симфониски концерт  со оркестарот „Symfoniczna Fil-
harmonii Warmińsko-Mazurskiej“ од Полска со диригентот Јануш 
Пшибилски во Охрид, англиски  рог и трета обоа во оркестарот.

 – 07/10/2010 Симфониски концерт  на Македонската филхармонија со   
диригентот Јануш Пшибилски од Полска, во Домот на АРМ , англиски  
рог  во оркестарот.

Аудио записи:
 – Во декември, 2010 година, Владимир Лазаревски го издаде својот втор 

компакт диск со дела за обоа и пијано од славјански композитори 
заедно со пијаниската. Вон. проф. д-р Милица Шкариќ.

 – Во 2010 година, Владимир Лазаревски учествуваше во изведбата 
на музиката за новиот филм на Милчо Манчевски „Мајки“ (обоа и 
англиски рог), компонирана од Иван Новоградски.

 – Наставна дејност:
 – Во текот на целата учебната година 2009/2010 година,  Владимир 

Лазаревски беше избран за надворешен стручен соработник 
(предавач) по предметот Обоа во основните и средните музички 
училишта во Тетово, Скопје и Штип.

 – Остварена соработка со класата по обоа на Национална музичка 
академија „Панчо Владигеров“  и заеднички настап на студент по 
обоа од ФМУ –Штип и студентите од класата по обоа на Национална 
музичка академија „Панчо Владигеров“ во камерната сала „Димитар 
Ненов“ во Софија  на 23/11/2009;

Комисии:
 – 2010 година, член на Национална комисија за учебници на РМ;
 – 2010 година, избран за надворешен член во стручна комисија задожена 

за изготвување на програми во  Биро за развој на образованието и 
истовремено изготвувач на истите програми за предметите:

 – Камерна музика за III  година стручно-музичко образование; 
 – Прима виста за III година стручно-музичко образование; 
 – Водење училишни оркестри за III година стручно-музичко 

образование;
 – Втор инструмент за III година стручно-музичко образование;
 – Оркестарска литература за III година стручно-музичко образование;
 – Оркестар и камерни групи за III одделение основно музичко 

образование;
 – Обоа за III одделение основно музичко образование;    
 – 2009/2010 година, Член на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

- Штип.
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Доц. м-р  Владимир Јаневски
концертна активност:

 – настап во М.О.Б – Скопје, Мала сцена 27.1.2010 г.
 – Свечена академија по повод патронен празник на У.Г.Д –  26.3.2010 г.
 – Настап во ресторан Воденица - 6.4.2010 г.
 – Денови на образование и наука, Скопски саем – 14.4.2010 г.
 – Турнеа во Nurnberg – Германија 24.1.2010, проект „Денови на 

македонска култура“  дом за деца без родители во Nurnberg  
 – Турнеа во Nurnberg –25.8.2010 Германија, проект   „Денови на  

македонска култура“  концерт во замокот „Алмосхоф“.
 – промотивни концерти со ФМУ – Штип, Пробиштип, Дојран, 

Кавадарци, Куманово, Велес, Штип, од 9.8.2010 до 15.8.2010 г.
 – Промотивен концерт на ФМУ во Скопје, Градски плоштад 21.8.2010 г.
 – Музеј на град Скопје, (делегација од ЕУ за деца со специјални 

потреби).
  
Истражувачка активност:

 – Етнички предел: Горна Река и Мавровско Поле, тема: традиционални 
игри, култни места за играње, традиционални песни, традиционални 
инструменти, народна носија, етничка поставеност, лимитрофност. 
(21-23.5.2010 год.).

Семинари и конференции:
 – Илинденски денови – Битола, семинар за традиционална музика и 

игра (август – 2010 год) (функција: организатор, предавач) 
 – Музеј на интернационален фолклор, Санта Фе, Америка, септември 

2010. 
 – Популаризација на етнолошкото културно наследство, Штип, тема  

Заплетување на девојки во село Скочивир (септември 2010).

Изготвување на програми и прирачници, Биро за развој на 
образованието:

 – подготовка на Наставен план и програма за трета година, средно 
музичко образование, профил Традициски играч – пејач, предмет: 
Народно пеење;

 – подготовка на наставен план и програма за трета година, средно 
музичко образование, профил Традициски играч – пејач, предмет: 
Репертоар;

 – подготовка на наставен план и програма за трета година, средно 
музичко образование, профил Традициски играч – пејач, предмет: 
Народни инструменти.

Награди
 – За особен придонес во популаризацијата на етнологијата и 

етнолошкото културно наследство, Македонско етнолошко друштво, 
септември 2010.
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Вон. проф. Илија Пејовски
Активности

1. Четири композиции и аранжмани за Биг Бенд оркестарот на 
Стефан Шулце –Берлин,изведени на денови на македонската музика 
2009/2010 Г.;

2. Подготвен целовечерен концерт со Биг Бендот на Радио Телевизија 
Софија – откажан од организаторот:

3. Подготовка на ЦД (проограма) за Армискиот оркестар за 
Министерството за одбрана (12 композиции и аранжмани);

4. Завршна фаза на научниот труд Рехармонизација –втор дел на трудот 
„Хармонски основи на џезот“;

5. Меѓународен арт фестивал во Струга Езерски бисери (освоена  III 
награда лауерат) – август 2010.

XVII.8. ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 
Извештајот за работата на Факултетот за медицински науки за 

периодот од  15.9.2009 до 15.9.2010 година претставува сумирање на 
резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои произлегуваат од 
стратегијата, целта и мисијата на Факултетот.

Формирање на Факултетот за медицински науки
Факултетот за медицински науки е јавна високообразовна и научна 

установа формирана со Законот за изменување и дополнување на Законот 
за основање на државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Сл. весник 
на РМ“ број 81/2008). По влегување во сила на овој Закон, студиските 
програми на Високата здравствена школа продолжуваат да се остваруваат 
во рамките на високообразовната дејност на Факултетот за медицински 
науки. Денес Факултетот за медицински науки постои со вкупно осум 
акредитирани студиски програми и тоа:
1. Студиска програма по општа медицина
2. Студиска програма по фармација
3. Студиска програма по стоматологија
4. Студиска програма за дипломирани стручни медицински сестри/

техничари
5. Студиска програма за дипломирани стручни лаборанти по медицинска 

лабораториска дијагностика
6. Студиска програма за дипломирани стручни физиотерапевти
7. Студиска програма за дипломирани стручни оптометристи
8. Студиска програма за дипломирани стручни забни техничари – 

протетичари.

Факултетот за медицински науки работи и делува во состав 
на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип вршејќи образовна, 
научноистражувачка, развојна, применета, апликативна и друга креативна  
активност.  
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Улогата и задачите на Факултетот се: пренесување на знаења, 
организирање  на  студии, развој и промоција на образованието и 
науката, развој на креативните способности, подготвување на студентите 
за занимање за што е потребна примена на стручни знаења и научни 
откритија, поттикнување на технолошкиот развој, развој на високостручна 
здравствена дејност и напредок на општеството во кое човекот ја презема 
одговорноста за својата сопствена иднина.

Наставно - образовната, научноистражувачката и високостручната 
здравствена дејност, Факултетот ја врши интегрално, како неделив процес 
на трудот и користењето на средства.   

1. Структура - број  на  вработени - наставници, соработници и 
административен  кадар

Број Презиме и име Звање
Пост.
раб.
однос

Договор

1 Никола Камчев Вонр. проф.
2 Емилија Јаневиќ-Ивановска Вонр. проф
3 Ѓорги Шуманов Вонр. проф

Никола Силјановски Ред.проф.
4 Ѓорѓеска Биљана Вонр. проф.
5 Гордана Панова Доцент
6 Цена Димова Доцент
7 Бистра  Ангеловска Доцент
8 Стипица  Поповски Доцент
9 Стеван Петрушев Професор

10 Николовска Ленче Пред. м-р
11 Невенка Величкова Пред. м-р
12 Васка Здравкова Асистент
13 Киро Папакоча Помл.асс
14 Верица Ивановска Асистент
15 Александар Цветковски Асистент
16 Спасов Мире Помл.асс. (м-р)
17 Виолета Џидрова Помл.асс. (м-р)
18 Ѓорѓиева Даринка Помл. асс.
19 Катарина Смилков Помл. асс.
20 Марина Данилова Помл. асс.
21 Даница Дончовска Помл. асс.  
22 Маролова Ангела Помл. асс.
23 Гордана Камчева Помл. асс.
24 Валентина В. Накова Помл.асс
25 Евица Бојаџиева Помл. асс.
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26 Мишко Милев Помл. асс.

27 Тоше Крстев Помл. асс.
28 Мелса Стефанова Помл. асс.
29 Марија Караколевска Помл. асс.
30 Марија Димитровска Помл. асс.
31 Петровски Стефан Помл. асс.
32 Елена С.Јовева Помл. асс.
33 Андријана Ш. Алексовска Помл. асс.
34 Александар Серафимов Помл. асс.
35 Марина Петрова Лаборант
36 Софија Петковска Лаборант
37 Ицко  Ѓорговски Редовен проф.
38 Каќа  Поповска Редовен проф.
39 Глигор Џолев Редовен проф.
40 Бранислав Саркањац Ред. проф.
41 Љубомир Ивановски Ред.проф.
42 Тодор Делипетров Ред.проф.
43 Александар Анчевски Ред.проф.
44 Диана Белевска Ред.проф.
45 Иван Топузов Ред.проф.
46 Стојан Рендевски Вонр. проф.
47 Рубин  Гулабовски Вонр. проф.
48 Глигор Димитровски Вонр. проф
49 Гинтер            Никлевски Вонр. проф.
50 Мирјана Ќаева Пејковска Вонр. проф.
51 Валентин Мирчевски Вонр. проф.
52 Василчо Спиров Вонр.проф
53 Даниела Чапаровска Вонр. проф.
54 Михаил Кочубовски Вонр. проф
55 Тања  Пачемска Атанасова Доцент
56 Нако Ташков Доцент
57 Татјана Рушковска Насл. доцент
58 Елизабета Зисовска Насл.доцент
59 Кнеѓиња Рихтер Насл.доцент
60 Александар Николиќ Насл.доцент
61 Невенка Лабан Гучева Насл.доцент
62 Ивона  Ковачевска Насл.доцент
63 Зоранчо Алексов Насл.доцент
64 Николај Лишев Насл.доцент
65 Антонио Панов Предавач
66 Благој  Шаклев Предавач
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67 Бистра  Василева Тех.секретар
68 Лилјана Мираковска Секретар
69 Сашко Јанев Економ
70 Татјана Џонова Хигиеничар
71 Снежана Стојанова Хигиеничар

2. ОРГАНИЗАЦИОНА   ПОСТАВЕНОСТ
2.1 Оддел за општа медицина
2.2 Оддел за фармација 
2.3 Оддел за општа стоматологија 

2. 1.ОПШТА МЕДИЦИНА
ИНСТИТУТ ПО АНАТОМИЈА, ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 

И СУДСКА МЕДИЦИНА
 – Катедра по анатомија
 – Катедра по патолошка анатомија
 – Катедра по судска медицина  со медицинска етика

ИНСТИТУТ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЈА 
 – Катедра по медицинска физиологија
 – Катедра по спортска медицина

ИНСТИТУТ ПО ИМУНОЛОГИЈА
 – Катедра по базична имунологија
 – Катедра по клиничка имунологија

ИНСТИТУТ ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА, ХИСТОЛОГИЈА И 
ЕМБРИОЛОГИЈА

 – Катедра по  хумана генетика
 – Катедра по хистологија и ембриологија

ИНСТИТУТ ПО ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА И 
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

 – Катедра по патолошка физиологија
 – Катедра по нуклеарна медицина

     
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

 – Катедра по микробиологија
 – Катедра по паразитологија 

ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 – Катедра по социјална медицина
 – Катедра по епидемиологија
 – Катедра по биостатистика со медицинска информатика
 – Катедра по хигиена и здравствена екологија
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ПОСЕБНИ КАТЕДРИ
1. Катедра по интерна медицина
2. Катедра по педијатрија
3. Катедра по инфективни болести
4. Катедра по неврологија
5. Катедра по радиологија и онкологија
6. Катедра по хирургија
7. Катедра по ортопедија и трауматологија
8. Катедра по трансфузиологија
9. Катедра по офталмологија
10. Катедра по оториноларингологија
11. Катедра по дерматовенерологија
12. Катедра по гинекологија и акушерство
13. Катедра по анестезиологија со реанимација
14. Катедра по физикална медицина и рехабилитација
15. Катедра по психијатрија, психологија и психотерапија
16. Катедра по кардиологија
17. Катедра по здравствена нега
18. Катедра по оптометрија

2.2. ФАРМАЦИЈА
ИНСТИТУТ ПО АНАЛИТИКА НА ЛЕКОВИ

 – Катедра за инструментални фармацевтски анализи
 – Катедра за фармацевтска хемија и дизајн на лекови
 – Катедра за аналитика на лекови

ИНСТИТУТ ЗА ОПШТА И ПРИМЕНЕТА БИОХЕМИЈА 
 – Катедра за општа и клиничка биохемија 
 – Катедра за броматологија, нутриција и диететика

ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА  
 – Катедра за општа и фармацевтска  ботаника
 – Катедра  за фармакогнозија
 – Катедра за фитохемија и фитофармација

ИНСТИТУТ  ЗА  ФАРМАЦЕВТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА
 – Катедра за фармацевтска технологија
 – Катедра за биофармација

      
ИНСТИТУТ  ЗА  ФАРМАКОЛОГИЈА

 – Катедра по фармакологија
 – Катедра за клиничка фармација
 – Катедра за токсикологија
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2.3. ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА
1. Катедра по болести на уста и парадонтот
2. Катедра по фиксна стоматолошка протетика
3. Катедра по мобилна стоматолошка протетика
4. Катедра по болести на забите и ендодонтот
5. Катедра по орална хирургија
6. Катедра по ортодонција
7. Катедра по детска и превентивна стоматологија
8. Катедра по максилофацијална хирургија
9. Катедра по имплантологија

Поради неисполнување на условите за формирање институти и 
катедри во учебната 2009/10 година не се отворени, а нивната функција ја 
извршуваше Наставно-научниот совет.

3. ИЗВЕШТАЈ   ОД  ОДРЖАНИТЕ  СЕДНИЦИ  НА  НАСТАВНО- 
НАУЧНИОТ СОВЕТ

Четиринаесетта редовна седница одржана на 16.9.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во сите 
звања за наставно - научно подрачје - психологија;

2. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во сите 
звања за наставно - научно подрачје - фундаментални медицински 
науки/клиничка медицина;

3. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во сите 
звања за наставно - научно подрачје - стоматологија;

4. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во сите 
звања за наставно - научно подрачје - фармација;

5. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во 
наставно звање - предавач за наставното подрачје - стоматологија; 

6. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во 
насловно звање доцент/вонреден професор за наставно - научно 
подрачје - биологија и биохемија;

7. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во наставно 
звање предавач (специјалист) за наставна област - офталмологија;

8. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во 
наставно звање предавач (специјалист) за наставна област - 
оториноларингологија;

9. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во наставно 
звање предавач (специјалист) за наставна област - анестезиологија;

10. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во 
наставно звање предавач (специјалист) за наставна област - 
дерматовенерологија;
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11. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во наставно 
звање предавач (специјалист) за наставна област - гинекологија и 
акушерство;

12. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во 
наставно звање предавач (специјалист) за наставна област - физикална 
медицина и рехабилитација;

13. Одлука за формирање рецензентска комисија за наставник во наставно 
звање предавач (специјалист) за наставна област - протетика;

14. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научното подрачје - хирургија;

15. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - ортопедски болести;

16. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - урологија;

17. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - интерна медицина;

18. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - инфектологија;

19. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - педијатрија;

20. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - радиологија;

21. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - трансфузиологија;

22. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  -патологија;

23. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - микробиологија;

24. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - епидемиологија;

25. Одлука за формирање рецензентска комисија за асистент 
(специјалист) за научната област  - гинекологија и акушерство;

26. Одлуки за издавање на учебник и формирање рецензентска комисија 
по барање од професорите;

27. Одлуки по барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска, помл. асс Валентина 
Велковска Накова, помл. асс. Ангела Маролова. 

28. Предлог Одлука за продолжување на Договор за вработување на 
проф. д-р Никола Силјановски;

29. Предлог одлуки за ангажирање на професори од нашиот Универзитет, 
други универзитети и институции.

Петнаесетта редовна седница одржана на 30.9.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки
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1. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 
Факултетот за медицински науки;

2. Одлуки за студенти;
3. Предлог Одлука за  ангажирање на Татјана Рушковска;
4. Предлог Одлука за ангажирање на Диана Белевска;
5. Предлог Одлука за ангажирање на Бистра Ангеловска;
6. Предлог Одлука за ангажирање на Емилија Јаневиќ Ивановска;
7. Предлог Одлука за ангажирање на Цена Димовска;
8. Предлог Одлука за ангажирање на специјалисти од Клиничка болница 

– Штип;;
9. Одлука за формирање на Комисија за обезбедување на квалитет;
10. Одлука за избор на секретар на Факултетот за медицински науки;
11. Одлука за продолжена септемвриска сесија;
12. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма по 

стоматологија;
13. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за втор циклус на 

студии на ВЗШ;
14. Одлука за ангажирање на Кнегиња Рихтер;
15. Одлука за ангажирање на Гинтер Никлевски;
16. Одлука за прифаќање на предлог Правилник за внатрешните односи 

и работењето на Факултетот за медицински науки;
17. Одлука за користење и одобрување на учебникот Епидемиологија и 

јавно здравство од авторот проф. д-р Ѓорѓи Шуманов;
18. Одлука за утврдување потреба од издавање и формирање на 

рецензентска комисија за учебните помагала Педијатрија и Практикум 
по педијатрија од авторот проф.д-р Мирјана Ќаева Пејковска;

19. Oдлука за одобрување отсуство на помл. асс. Ангела Маролова.

1. Шеснаесетта редовна седница одржана на 28.10.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за усогласување на студиската програма за тригодишни 
стручни студии оптометрија и очна оптика на ВЗШ, согласно со 
препораките на Одборот за акредитација на високото образование

2. Одлука за Катерина Давитковска
3. Одлука за Филип Најдовски
4. Одлука за запишување на втор циклус студии на Симона Јованова
5. Одлука за запишување на втор циклус студии на Милица Беслаќ
6. Одлука за запишување на втор циклус студии на Ивана Манчева
7. Одлука за запишување на втор циклус студии на Елена Колева
8. Одлука за запишување на втор циклус студии на Љиљана Ивановска
9. Одлука за запишување на втор циклус студии на Стојанче Илиевски
10. Одлука за запишување на втор циклус студии на Билјана Лукароска 
11. Одлука за запишување на втор циклус студии на Александра Мицова
12. Одлука за запишување на втор циклус студии на Натка Спасова
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13. Одлука за запишување на втор циклус студии на Иванче Станков
14. Одлука за запишување на втор циклус студии на Викторија Цацкова
15. Одлука за запишување на втор циклус студии на Елена Демишкова
16. Одлука за запишување на втор циклус студии на Ивана Темелкова
17. Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Димова
18. Одлука за запишување на втор циклус студии на Валентина Атанасова
19. Одлука за запишување на втор циклус студии на Марија Тушевска
20. Одлука за запишување на втор циклус студии на Грофина Ристова
21. Одлука за запишување на втор циклус студии на Весна Накова
22. Одлука за запишување на втор циклус студии на Билјана Мургоска 

– Петрова
23. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за втор циклус на 

студии по втор рок до 30.10.2009 г.
24. Oдлука за утврдување на термин за ноемвриска колоквиумска недела.

Седумнаесетта редовна седница одржана на 4.11.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за избор во звање доцент за наставно научно подрачје 
стоматологија за Цена Димова;

2. Одлука за избор во звање доцент за наставно научно подрачје 
фармација за Бистра Ангеловска;

3. Одлука за избор во звање насловен доцент за наставно научно 
подрачје биологија и биохемија за Татјана Рушковска;

4. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно 
звање за наставно научно подрачје офталмологија;

5. Одлука за распишување на конкурс за избор на асистент (специјалист) 
по предметот психијатрија 1 и неврологија 2 извршители, асистент 
(специјалист) по фармакоинформатика  1 извршител и асистент 
(специјалист) по гинекологија и акушерство 2 извршители (со 
напомена дека истите остануваат на своите работни места);

6. Одлуки по барања од студенти;
7. Одлука за промена на специјализацијата за помл.асс. Марија 

Димитровска;
8. Одлука за усвојување на Анализите од постигнатиот успех од 

септемвриска продолжена сесија.

Осумнаесетта редовна седница одржана на 11.11.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за прием на втор циклус студии на Бојана Петковска
2. Одлука за прием на втор циклус студии на Боби Стојановски
3. Одлука за прием на втор циклус студии на Марјана Младеновска
4. Одлука за прием на втор циклус студии на Драган Андонов
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5. Одлука за прием на втор циклус студии на Биљана Петковска
6. Одлука за прием на втор циклус студии на Грофина Ристова
7. Одлука за прием на втор циклус студии на Весна Накова
8. Одлука за прием на втор циклус студии на Билјана Мургоска – 

Петрова
9. Oдлука за прием на втор циклус студии на Елена Младеновиќ
10. Одлука за прием на втор циклус студии на Анета Кузмановска
11. Одлука за прием на втор циклус студии на Клетниковска Ангела
12. Одлука за прифаќање на специјалистички студии на помл.асс. Евица 

Бојаџиева.

Деветнаесетта редовна седница одржана на 19.11.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за избор во вонреден професор за Емилија Јаневиќ Ивановска;
2. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во насловно 

звање по предметите Медицинска генетика и Хистологија со 
ембриологија;

3. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во насловно 
звање за наставно научно подрачје хирургија;

4. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставници во 
наставно звање предавач (специјалист);

5. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставници во 
наставно звање асистент (специјалист);

6. Одлуки за студенти;
7. Одлука за прифаќање на рецензијата за трудот „Медицинска 

генетика“;
8. Одлука за прифаќање на рецензијата за трудот „Педијатрија“;
9. Одлука за прифаќање на рецензијата за трудот „Практикум по 

педијатрија “;
10. Одлуки за ангажирање на наставници за втор циклус специјалистички 

студии на ФМН.

Дваесетта редовна седница одржана на 16.12.2009 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлуки за формирање на рецензентски комисии;
2. Одлуки за избор на асистенти (специјалисти), предавачи 

(специјалисти), асистенти;
3. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во насловно 

звање доцент / вонреден професор;
4. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во наставно 

звање предавач ;
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5. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставници во 
наставно звање асистент (специјалист);

6. Одлука за распишување на конкурс за избор на помлади асистенти / 
асистенти;

7. Одлуки за студенти;
8. Одлука за одобрување отсуство на помл. асс. Марина Данилова;
9. Одлука за одобрување отсуство на помл. асс. Гордана Камчева;
10. Одлука за одобрување отсуство на помл. асс. Даринка Ѓорѓиева;
11. Одлука за одобрување отсуство на волонтер Викторија Максимовска;
12. Одлука за утврдување на термини за колоквиуми;
13. Одлука за ангажирање на наставници за втор, четврти и шести 

семестар.

Дваесет и прва редовна седница одржана на 28.1.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за пристапување на членство на ЕПМА;
2. Одлука за утврдување на термини за февруарска испитна сесија;
3. Одлука за набавка на стоматолошка литература;
4. Одлука за прифаќање на предлог планот за стручно – практична 

настава по предметот Нега на болен од ПЗУ Специјална болница за 
хирургија Филип II – Скопје;

5. Одлука за набавка на опрема потребна за опремување на Кабинетот 
за физикална медицина;

6. Одлука за започнување на  иницијатива за меѓународна соработка 
со Факултет за медицински науки од Софија, Р. Бугарија и 
Универзитетот од Ферара – Италија;

7. Одлука за одобрено отсуство на помл. асс. Евица Бојаџиева;
8. Одлука за усвојување на предлог пријавата за финансирање на научно 

– истражувачкиот проект под наслов „Оформување на протокол за 
стоматолошки процедури кај тромботични пациенти“;

9. Одлука за усвојување на предлог пријавата за финансирање на научно 
– истражувачкиот проект под наслов „Етаблирање на лабораторија 
по патофизиологија и физиологија за експериментална и практична 
работа со студенти согласно потребите за реализација на наставната 
програма“;

10. Одлука за усвојување на предлог пријавата за финансирање на 
научно – истражувачкиот проект под наслов „Подобрување на 
истражувачките капацитети на новата универзитетска лабораторија 
по патофизиологија и физиологија“;

11. Одлука за усвојување на предлог пријавата за финансирање на научно 
– истражувачкиот проект под наслов „Трансмисија на борелија 
буркдорфери преку трансфузија на крв и крвни продукти“;

12. Одлуки за студенти.
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Дваесет и втора редовна седница одржана на 17.2.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлуки за формирање на рецензентски комисии;
2. Одлука за термини за продолжена февруарска испитна сесија;
3. Одлука за формирање Етички комитет;
4. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во наставно 

звање Доцент за научното подрачје стоматологија;
5. Предлог Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат во 

академската 2010 – 2011 учебна година;
6. Одлука за одобрено отсуство за асс. Верица Ивановска;
7. Одлука за одобрено отсуство на помл. асс. Даница Дончовска;
8. Одлука за одобрено отсуство на помл. асс. Анѓела Маролова;
9. Одлука за прифаќање на предлог измените во студиската програма за 

дипломиран забен техничар – протетичар;
10. Одлука за усвојување на Анализата од февруарската испитна сесија;
11. Одлуки за студенти.

Дваесет и трета редовна седница одржана на 10.3.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Предлог-одлука за прифаќање на студиските програми за 
организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски) 
на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

2. Одлука за избор на одговорно лице на Одделот за општа медицина;
3. Одлука за избор на Раководител на Одделот за фармација;
4. Одлука за избор на Раководител на Одделот за стоматологија;
5. Одлука за избор на одговорно лице на Одделот за Висока здравствена 

школа;
6. Одлука за прифаќање на Барањето од проф. д-р Каќа Поповска;
7. Одлука за формирање на Комисија за разгледување на молби и 

барања од студенти;
8. Одлука за прифаќање на Барањето од пред. м-р Невенка Величкова;
9. Одлуки за студенти.

Дваесет и четврта редовна седница одржана на 24.3.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки

1. Одлука за избор на асистент (специјалист) д-р Тања Анѓушева за 
научната област интерна медицина;
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2. Одлука за избор на асистент (специјалист) д-р Шпенд Идризи за 
научната област интерна медицина;

3. Одлука за избор на д-р Елизабета Џидрова во асистент (специјалист) 
за научна област радиологија;

4. Одлука за избор на д-р  Верица Димовска во наставно звање 
предавач (специјалист) за наставна област Протетика на студиската 
програма на Високата здравствена школа во состав на Факултетот за 
медицински науки;

5. Одлука за избор на д-р Татјана Јосифова во насловно звање вонреден 
професор за наставно – научно подрачје Офталмологија;

6. Одлука за избор на д-р Мирјана Ќаева Пејковска во насловно звање 
вонреден професор за наставно – научното подрачје медицинска 
генетика и хистологија со ембриологија;

7. Одлука за избор на м-р Билјана Лазарова во асистент (специјалист) 
за научна област Фармакоинформатика;

8. Одлука за избор на д-р Елена Амбаркова - Виларова во асистент 
(специјалист) за научна област Трансфузиологија;

9. Одлука за избор на д-р Невенка Лабан-Гучева во насловно звање 
доцент за наставно – научно подрачје офталмологија;

10. Одлука за утврдување термини за дополнителна априлска сесија;
11. Одлука за утврдување на теми и ментори за специјалистичките 

трудови;
12. Одлука за прифаќање на Барањето од проф. д-р Михаил Кочубовски;
13. Одлука за прифаќање на Барањето oд доц. д-р Гордана Панова
14. Одлука за прифаќање на Барањето од помл. асс. Александар 

Серафимов;
15. Oдлуки за студенти.

Дваесет и петта редовна седница одржана на 14.4.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки

1. Предлог-одлука за измени и дополнувања на студиските програми на 
Факултетот за медицински науки;

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања од областа на стоматологијата;

3. Одлука за еднодневна посета – 16.4.2010 година на Универзитетот за 
медицински науки во Софија, Р. Бугарија;

4. Одлука за еднодневна посета на Југозападен Универзитет „Неофит 
Рилски“ – Благоевград, Р.  Бугарија;

5. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно 
звање доцент/вонреден професор за наставно – научното подрачје 
фундаментални медицински науки – 5 извршители;

6. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во насловно 
звање доцент/вонреден професор за наставно – научното подрачје 
клинички медицински науки – 3 извршители;
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7. Одлука за распишување на конкурс за избор на асистент (специјалист) 
за наставно – научното подрачје ортопедски болести – 1 извршител;

8. Одлука за одобрено барање на помл. асс. Мелса Стефанова;
9. Одлука за одобрено барање на помл. асс. Евица Бојаџиева;
10. Одлука за одобрено барање на помл. асс. Киро Папакоча;
11. Одлука за одобрено барање на помл. асс. Александар Серафимов;
12. Одлука за одобрено барање на доц. д-р Цена Димова;
13. Одлука за одобрено барање на доц. д-р Зора Узуноска;
14. Одлука за одобрено барање на проф. д-р Биљана Ѓорѓеска;
15. Одлуки за студенти.

Дваесет и шеста редовна седница одржана на 11.5.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки

1. Одлука за избор на д-р Јорг Бабин во насловно звање насловен 
вонреден професор;

2. Одлука за избор на д-р Роза Беркова – Арсова во соработничко звање 
асистент (специјалист) за научната област психијатрија.

3. Одлука за избор на д-р Весна Трајкова во соработничко звање 
асистент (специјалист) за научната област неврологија;

4. Одлука за избор на д-р Елена Личкова – Едровска во соработничко 
звање помлад асистент (специјалист) за научната област неврологија;

5. Одлука за избор на д-р Стаменка Јанкуловска во соработничко 
звање асистент (специјалист) за научната област гинекологија и 
акушерство;

6. Одлука за избор на д-р Бранислава Вујановиќ – Серафимов во 
соработничко звање помлад асистент (специјалист) за научната 
област гинекологија и акушерство;

7. Одлука за избор на д-р Јован Мирчевски во соработничко звање 
асистент (специјалист) за научното подрачје хирургија;

8. Одлука за избор на д-р Никола Христов во соработничко звање 
асистент (специјалист) за научното подрачје хирургија;

9. Одлука за избор на д-р Илија Милев во соработничко звање помлад 
асистент (специјалист) за научното подрачје хирургија;

10. Одлука за избор на прим. д-р Стојка Василева во звање наставник 
– предавач (специјалист) за наставната област дерматовенерологија.

11. Одлука за избор на д-р Јованка Стојменова во звање наставник – 
предавач (специјалист) за наставната област анестезиологија.

12. Одлука за избор на д-р Владо Петровски во звање наставник – 
предавач (специјалист) за наставната област анестезиологија.

13. Одлука за  измени и дополнувања на студиските програми (Студиска 
програма за фармација) 

14. Одлуки за прифаќање на теми и ментори за специјалистички трудови
15. Одлука за утврдување термини за јунска сесија;
16. Одлука за одобрено барање на помл. асс. Гордана Камчева;
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17. Одлука за одобрено барање на помл. асс. Стефан Петровски;
18. Одлука за одобрено барање на пред.м-р Невенка Величкова;
19. Одлука за одобрено барање на проф. д-р Бранислав Саркањац;
20. Одлуки за студенти.

Дваесет и седма редовна седница одржана на 14.5.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки

 
1. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент 

за научната област ортопедски болести.

Дваесет и осма редовна седница одржана на 19.5.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање доцент/вонреден професор за научното подрачје 
Фундаментални медицински науки;

2. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање доцент/вонреден професор за научното подрачје 
Фундаментални медицински науки;

3. одлука за избор на д-р Никица Атанасова во наставно звање предавач 
(специјалист) за наставната област оториноларингологија;

4. Одлука за избор на д-р Венцо Шопов во соработничко звање асистент 
(специјалист) за научната област урологија;

5. Одлука за избор на д-р Сашо Младеновски во соработничко звање 
асистент (специјалист) за научната област ортопедски болести;

6. Одлука за избор на д-р Зоран Шишков во соработничко звање 
асистент (специјалист) за научната област ортопедски болести;

7. Одлука за избор на д-р Лилјана Стевчева во насловно звање насловен 
вонреден професор за наставно – научното подрачје фундаментални 
медицински науки;

8. Одлука за избор на д-р Стипица Поповски во доцент за научното 
подрачје Стоматологија;

9. Одлука за прифаќање на стажантската книшка;
10. Одлука за одобрено барање на проф. д-р Емилија Јаневиќ - Ивановска;
11. Одлука за одобрено барање на проф. д-р Емилија Јаневиќ – Ивановска; 
12. Одлуки за студенти.

Дваесет и деветта редовна седница одржана на 2.6.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 
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1. Одлука за избор на м-р Мире Спасов за асистент за научната област 
биологија, биохемија и физиологија 

2. Одлука за избор на д-р Марјан Јосифовски во звање асистент 
(специјалист) за научната област хигиена

3. Одлука за избор на Анѓела Маролова за помлад асистент за научното 
подрачје клинички медицински науки.

4. Одлука за избор на Евица Бојаџиева за помлад асистент за научното 
подрачје клинички медицински науки

5. Одлука за избор на Мелса Стефанова за помлад асистент за научното 
подрачје клинички медицински науки

6. Одлука за избор на Мишко Милев за помлад асистент за научната 
област биологија;

7. Одлука за избор на Даринка Ѓорѓиева за помлад асистент за научното 
подрачје фармација;

8. Одлука за избор на м-р Васка Здравкова во наставно звање Предавач 
за наставната област логопедија;

9. Одлука за избор на Тоше Крстев за помлад асистент за научната 
област кинезитерапија;

10. Одлука за избор на Даница Дончовска за асистент за научната област 
ортопедски болести

11. Одлука за избор на Марина Данилова за помлад асистент за научното 
подрачје фундаментални медицински науки;

12. Предлог – одлука за покриеност на наставата за учебната 2010/2011 
година

13. Одлука за ангажирање на наставници за втор циклус специјалистички 
студии на Високата здравствена школа за вториот семестар во 
учебната 2009/2010 година

14. Одлука за формирање на комисии за упис на кандидати за прв циклус 
студии во учебната 2010/2011 година

15. Одлука за распишување конкурс и утврдување број на студенти за 
втор циклус специјалистички студии во учебната 2010/2011 година.

16. Одлука за аплицирање за проект во меѓународна агенција за атомска 
енергија.

17. Одлука за распишување конкурс за избор на асистент (специјалист) 
за научната област микробиологија -1 извршител 

18. Одлука за избор на асистент (специјалист) за научната област 
радиологија  - 1 извршител

19. Одлука за прифаќање на Барање поднесено од проф. д-р Биљана 
Ѓорѓеска

20. Одлука за прифаќање на Барањето поднесено од група студенти за 
стручна посета со пракса во Самара, Русија

21. Одлуки за студенти.
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Триесетта редовна седница одржана на 1.7.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за усогласување на студиските програми по предметите 
Математика, Физика, Хемија и Биохемија кои се слушаат на 
Факултетот за медицински науки, со истите што се слушаат на 
другите факултети на УГД.

2. Одлука за еднодневна посета на Факултетот за медицина, Факултетот 
за стоматологија и Факултетот за фармација во Ниш, Р. Србија.

Триесет и прва редовна седница одржана на 8.7.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки  

1. Одлука за избор на Иван Милев за асистент (специјалист) за научната 
област педијатрија

2. Одлука за избор на Лидија Велјановска за асистент (специјалист) за 
научната област радиологија

3. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изработка на 
писмен реферат за избор на асистент (специјалист) за научната 
област микробиологија

4. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за изработка на 
писмен реферат за избор на асистент (специјалист) за научната 
област радиологија

5. Одлука за набавка на опрема и потрошен материјал потребен за 
опремување на лабораториите по оптометрија, стоматологија и 
протетика.

6. Одлука за утврдување на потреба од волонтери/демонстратори. 
7. Предлог - одлука за ангажирање наставници за втор циклус 

специјалистички студии за учебната 2010/2011 година.
8. Одлука за прифаќање на темата и ментор од студент на втор циклус 

специјалистички студии – Валентина Атанасова;
9. Одлука за прифаќање на темата и ментор од студент на втор циклус 

специјалистички студии – Бојана Петковска;
10. Одлука за овластување на проф. д-р Никола Силјановски, проф. 

д-р Никола Камчев и доц. д-р Бистра Ангеловска за одржување  на 
испитите кои требаше да ги одржи доц. д-р Зора Узуноска во јунската 
сесија.

11. Одлука за измени на Одлука за формирање рецензентска комисија за 
избор на наставник во насловно звање за научното подрачје клинички 
медицински науки;

12. Одлука за прифаќање на Барањето  од пред. м-р Невенка Величкова.
13. Одлука за прифаќање на Барањето од проф. д-р Емилија Јаневиќ – 

Ивамовска 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

552

14. Одлука за прифаќање на Барањето од асс. Верица Ивановска.
15. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во насловно 

звање доцент / вонреден професор за научното подрачје стоматологија.
16. Одлуки за студенти.

Триесет и втора редовна седница одржана на 11.8.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања 
од подрачјето на Клиничките медицински науки, област хематологија

2. Одлука за распишување конкурс за избор на помлад асистент 
од подрачјето на Фармацијата и за избор на помлад асистент од 
подрачјето на клиничките медицински науки

3. Одлука за започнување на опремувањето на офталмолошката 
лабораторија.

4. Одлука за утврдување на составот на Наставно – научниот совет.
5. Одлука за измени на Одлуката за формирање комисии за упис на 

студенти со број 2502-66/3 од 2.6.2010 година 
6. Предлог – Одлука за прифаќање на Барањето од асс. Мире Спасов
7. Одлука за прифаќање на Барањето од помл. асс. Мелса Стефанова
8. Одлука за прифаќање на Барањето од доц. д-р Гордана Панова
9. Одлука за прифаќање на Барањето од доц. д-р Гордана Панова, доц. 

д-р Бистра Ангеловска и помл. асс. Марина Данилова
10. Одлука за прифаќање на Барањето од доц. д-р Цена Димова

Триесет и трета редовна седница одржана на 23.8.2010 г.
 – Записник
 – Дневен ред
 – Донесени одлуки 

1. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања 
за научното подрачје медицински науки и здравство, поле клиничка 
медицина, област клиничка биохемија – 1(еден) извршител;

2. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања 
за научното подрачје медицински науки и здравство, поле фармација, 
област фармакогенетика и биотехнологија – 1(еден) извршител;

3. Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите 
звања за научното подрачје медицински науки и здравство, поле 
фундаментални медицински науки, област патолошка анатомија – 
1(еден) извршител;

4. Одлука за избор на наставници во насловно звање од полето на 
фармацијата и од полето на стоматологијата;

5. Предлог – одлука за измена на Предлог - одлуката за прифаќање 
на студиските програми за организирање на трет циклус на 
универзитетски студии (докторски) на Факултетот за медицински 
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Студии  по општа  медицина

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

В
ку
пн
о 
по
ло
ж
ил
е

П
ро
се
чн
а 
оц
ен
ка

П
ро
це
нт

 н
а 
ст
уд
ен
ти

 к
ои

 
по
ло
ж
ил
е

6 7 8 9 10

Октомвриска  сесија

Анатомија  1 13 3 1 1 / / 5 6,60 38,46%

Анатомија  2 12 3 2 / / / 5 6,4 41,66%

Хемија 16 4 / / / / 4 6 25%

Хистологија со 
ембриологија 1

11 3 / / / / 3 6 27,27%

Биохемија 1 21 4 2 / / / 6 6,33 42,86%

Прва помош 5 1 3 / 1 / 5 7,2 100%

Организација на 
здравствена служба

2 2 / / / / 2 6 100%

Руски  јазик 2 / 1 / / / 1 7 100%

Февруарска   сесија – 1 декада

Медицинска 
генетика

123 10 14 29 23 10 85 8,4 69,67

Биохемија  1 11 6 / / / / 6 6 60%

Биохемија  2 101 7 12 20 20 16 75 8,35 81,52%

Анатомија  1 128 25 30 20 16 3 94 7,38 93,06%

Анатомија 2 7 2 1 / 1 / 4 7,0 80%

Анатомија 3 105 21 20 25 17 8 91 7,68 100%

Имунологија 116 49 30 19 7 1 106 6,6 95,49%
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Медицинска 
статистика со 
информатика

111 19 26 19 20 16 100 7,88 93,4%

Основи на јавно 
здравство

1 / 1 / / / 1 7 100%

Физиологија  1 115 8 29 20 9 12 78 7,84 75,72%

Промоција на 
здравје

30 2 4 3 4 17 30 9,0 100%

Биофизика 127 55 30 16 8 9 116 6,93 100%

Болничко 
згрижување

67 / 1 10 14 32 57 9,3 87,7%

Хемија 138 / 6 4 12 16 135 9,94 100%

Здравествена 
психологија

135 4 6 12 54 58 134 9,16 99,25%

Хистологија со 
ембриологија 1

4 / / / / / 0 0 0

Прва помош 1 / / 1 / / 1 8 100%

Хистологија со 
ембриологија 2

109 37 18 17 12 2 86 6,91 78,89

Вовед во 
медицината

66 7 17 17 13 8 62 7,97 97%

Комуникациски 
вештини

86 6 10 5 24 38 84 8,93 98%

Руски  јазик 25 6 1 4 5 10 2 / 95%

Германски  јазик 1 1 / / / / 1 1 10 100%

Германски јазик 2 18 1 / 6 7 2 16 / 100%

Февруарска  сесија  - 2 декада

Анатомија 1 28 3 / / / / 3 6 100%

Анатомија  2 3 1 / / / / 1 6 100%

Анатомија  3 3 1 / / / / 1 6 100%

Англиски  јазик 2 / / / / / / / /

Физиологија  1 29 4 1 / 1 / 6 6,6 35,29%

Хистологија со 
ембриологија 1

6 3 / / / / 3 6,00 50%

Вовед во медицина 3 / / 2 / / 2 8 100%
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Медицинска 
генетика

36 5 12 4 1 / 22 7,00 67,70

Биохемија  1 9 3 / / / / 3 6,00 33,33%

Хемија 4 / / / / / 0 0 0

Болничко 
згрижување

8 / / 5 1 / 6 8,16 100%

Биохемија 17 1 3 1 / / 5 7 38%

Имунологија 8 / / / / / 0 0 0

Медицинска 
статистика со 
информатика

9 1 / / / / 1 6 33,33%

Хистологија со 
ембриологија 2

11 4 / / / / 4 6 66,66%

Епидемиологија и 
јавно здравство

3 / 3 / / / 3 7 100%

Априлска  сесија

Анатомија 1 34 10 3 / / / 13 6,23 72,22%

Анатомија 2 4 / 1 / / / 1 7 50%

Анатомија 3 10 5 / / / 1 6 6,67 100%

Физиологија  1 25 5 4 1 1 / 11 6,82 55%

Хемија 5 / 3 2 / / 5 7,40 100%

Медицинска 
генетика

17 3 2 / 2 / 7 7,00 46,66%

Биохемија  1 11 / 1 / / / 1 7,00 10%

Хистологија со 
ембриологија 1

3 / / / / / 0 0 0

Биохемија 2 17 5 1 1 / / 7 6,42 46,66%

Имунологија 7 / / / / / 0 0 0

Медицинска 
статистика со 
информатика

8 4 / / / / 4 6 80%
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Англиски  јазик 1 / 1 / / / 1 7 100%

Руски јазик 1 / / / / / / / /

Болничко 
згрижување

1 / / 1 / / 1 8 100%

Прва помош 1 / / / / / 1 10 100%

Хистологија со 
ембриологија 2

5 2 / / / / 2 6 40%

Вовед во медицина 1 / / / / / 0 0 0

Јунска  сесија -  1 декада

Анатомија 1 3 / / / / / / / /

Анатомија 2 60 11 5 7 8 3 34 7,62 100%

Анатомија 3 4 2 / / / / 2 6 100%

Англиски  јазик 1 / / / / / / / /

Руски  јазик  (2) 33 / 1 3 5 21      1 / 98%

Француски  јазик 15 / 2 3 3 6 14 / 100%

Германски  јазик 1 1 / / / / 1 1 10 1005

Фетална анатомија 
и малформации

55 6 8 1 12 20 47 8,68 100%

Физиологија  1 6 2 / / / / 2 6 100%

Физиологија  2 67 / 1 3 4 11 19 9,3 100%

Медицинска 
генетика

10 4 1 / / / 5 6,1 50%

Биохемија  1 125 16 19 30 19 10 94 7,87 86,23

Организација на 
здравствена служба

63 7 3 16 13 14 53 8,45 100%

Хистологија со 
ембриологија 1

123 26 35 23 16 6 96 8,21 80,67
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Основи на јавно 
здравство

51 2 8 10 8 22 50 8,8 100%

Медицинска 
статистика со 
информатика

6 5 / / / / 5 6 100%

Биохемија 2 7 3 / 1 / / 4 6,5 66,66%

Имунологија 4 1 1 / / / 2 6,5 50%

Вовед во клиничка  
пракса

113 1 9 15 23 61 109 9,2 100%

Болничко 
згрижување

1 / / / 1 / 1 9 100%

Хемија 1 / / / 1 / 1 9 100%

Прва помош 125 5 15 35 33 26 114 8,53 94,20%

Хистологија со 
ембриологија 2

5 / / / / / / / /

Микробиологија со 
паразитологија 1

108 48 25 6 / / 79 6,46 73,14%

Вовед во 
медицината

1 / / 1 / / 1 8 100%

Хигиена со 
медицинска 
екологија

107 27 21 8 10 16 82 7,6 100%

Медицинска етика 111 4 3 6 25 69 107 9,42 100%

Клиничка 
имунологија

48 32 2 / 5 2 41 6,9 91%

Исхрана и 
диететика

10 1 2 / 4 2 9 8,4 90%

Јунска  сесија -   2 декада

Анатомија 1 7 1 / / / / 1 6 33,33%

Анатомија 2 73 6 18 25 15 4 68 7,89 100%

Анатомија 3 3 1 1 / / / 2 6,5 100%
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Англиски  јазик 84 10 9 20 18 26 83 / 98,8%

Француски  јазик 1 1 / / / / 1 6 100%

Германски  јазик 1 1 / / / / 1 6 100%

Германски јазик 2 4 2 / / 1 1 4 / 100%

Биохемија  1 34 6 6 1 / / 13 6,62 44,83%

Биохемија  2 5 2 / / / / 2 6 60%

Вовед во клиничка  
пракса

1 1 / / / / 1 6 100%

Имунологија 5 3 1 / / / 4 6,2 100%

Клиничка 
имунологија

7 3 1 1 / / 5 6,5 100%

Медицинска 
статистика со 
информатика

1 / / / / / / / /

Организација на 
здравствена служба

9 / 2 2 1 2 7 8,43 100%

Основи на јавно 
здравство

6 / / 2 / 2 4 9,0 100%

Прва помош 12 2 0 2 4 4 12 8,67 100%

Фетална анатомија 
и малформации

5 1 1 1 / / 3 7 75%

Физиологија  2 61 5 17 13 8 8 51 7,94 94,44%

Физиологија 1 6 6 / / / / 6 6 100%

Септемвриска   сесија  

Анатомија  1 15 7 / / / / 7 6 100%

Анатомија  2 14 2 2 / / / 4 6,5 80%

Руски  јазик 1 / / / / / / / /
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Руски  јазик (2) 2 / / / 1 / 1 9 100%

Здравствена 
психологија

1 1 / / / / 1 6 100%

Биохемија  1 23 3 2 1 / / 6 6,66 31,58%

Биохемија  1
(2008/2009)

7 2 1 / / / 3 6,33 60%

Хистологија со 
ембриологија  1 4 3 / / / / 3 6 75%

Биохемија  2 7 2 / / / / 2 6 40%

Анатомија  3 7 2 2 / / / 4 6,5 80%

Имунологија 4 2 / / / / 2 6 100%

Медицинска 
статистика со 
информатика

3 / / / / / / / /

Физиологија 1 7 2 / 1 / / 3 6,66 100%

Прва помош 2 1 1 / / / 2 6,5 100%

Медицинска 
генетика

5 2 / / / / 2 6 40%

Хистологија со 
ембриологија 2 5 1 / / /

/
1 6 50%

Вовед во медицина 2 / 1 1 / / 7,5 2 100%

Имунологија 4 2 / / / / 2 6 100%

Микробиологија со 
паразитологија 1

16 5 1 / / / 6 6,16 54,5%

Хигиена со 
медицинска 
екологија

23 6 3 1 1 / 11 6,72 68,75%

Медицинска етика 5 1 1 1 1 / 4 7,5 100%

Вовед во клиничка  
пракса

4 1 1 / 1 / 3 7,3 100%
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Физиологија 2 25 6 4 / 2 / 12 6,83 100%

Фетална анатомија  
и малформации

3 / 1 / / / 1 7 100%

Клиничка 
имунологија

4 1 / 1 / / 2 7 100%

Организација на 
здравствена служба

3 1 / / / / 1 6 100%

Комуникациски 
вештини

2 1 / 1 / / 2 7 100%

Студии  по стоматологија 

Предмет
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по
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е

6 7 8 9 10

Февруарска  сесија - 1 декада

Молекуларна 
генетика

45 9 12 5 2 1 29 7,1 64,4%

Анатомија  1 46 12 5 12 8 2 39 7,5 95%

Анатомија на 
вилици и дентална 
морфологија

45 15 14 6 5 2 45 6,96 100%

Комуникациски 
вештини

19 1 3 4 5 6 19 8,6 100%

Здравствена 
психологија

24 2 4 5 8 5 24 8,41 100%

Биофизика 1 / / / 1 / 1 9 100%

Руски  јазик 6 1 1 4 / / 6 / 100%

Германски  јазик 7 / / 1 4 2 7 / 100%

Англиски  јазик 31 1 9 13 4 4 31 / 100%
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Февруарска  сесија - 2 декада

Молекуларна 
генетика

14 6 1 / / / 7 6,1 58,3%

Анатомија  1 2 / / / / / / / /

Јунска   сесија – 1 декада

Анатомија 1 2 / / / / / / / /

Анатомија  2 22 6 4 2 1 / 13 6,85 100%

Хистологија со 
ембриологија

40 7 9 7 / 2 25 7,24 62,50%

Молекуларна 
генетика

6 3 / / / / 3 6 100%

Медицинска етика 19 1 4 3 3 5 16 8,43 100%

Комуникациски 
вештини

5 1 / 2 / / 3 7,3 100%

Претклиничка 
мобилна протетика 
(Тотална протеза)

41 9 12 4 5 6 36 6,85 88%

Физиологија 1 31 3 4 5 1 1 14 7,5 100%

Биохемија 29 4 4 7 1 1 17 7,47 62,96%

Биофизика

Стоматолошки 
материјали

20 3 8 2 3 4 20 7,85 100%

Јунска   сесија - 2  декада

Анатомија  1 2 2 / / / / 2 6 100%

Анатомија 2 26 4 8 4 4 / 20 7,4 86,95%

Хистологија со 
ембриологија 

1 / / / / / 0 0 0

Молекуларна 
генетика

2 / / / / / 0 0 0

Претклиничка 
мобилна протетика 
(Тотална протеза)

6 3 1 2 / / 6 6,83 100%

Физиологија 1 27 16 3 1 / / 20 6,2 74,07%
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Биохемија 25 3 1 1 / / 5 6,6 20,83%

Медицинска етика 4 / 1 2 / / 3 7,7 100%

Септемвриска  сесија

Анатомија  2 7 / / / / / / / /

Хистологија со 
ембриологија

8 1 / / / / 1 6 14,3%

Молекуларна 
генетика

1 / / / / / / / /

Претклиничка 
мобилна протетика 
(Тотална протеза)

1 / 1 / / / 1 7 100%

Биохемија 15 3 1 / / / 4 6,25 30,77%

Студии   по  фармација

Предмет

В
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о 
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ти

Оценки

В
ку
пн
о 
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ж
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ои
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ж
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е

6 7 8 9 10

Февруарска  сесија - 1 декада

Биологија за 
фармацевти

57 14 19 10 6 2 51 7,01 89,5%

Математика 56 5 16 18 5 7 51 7,56 96,22%

Биофизика 56 / 18 35 3 / 56 7,73 100%

Општа и неорганска 
хемија

56 / 1 7 8 40 56 9,55 100%

Вовед во 
фармацијата

58 / 6 8 19 22 55 9,04 94,82%
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Февруарска  сесија –2 декада

Математика 3 / 1 / 1 / 2 8 66,66%

Биологија за 
фармацевти

7 2 2 / / / 4 6,5 57,10%

Вовед во 
фармацијата

2 1 / 1 / / 2 7 100%

Јунска  сесија  - 1 декада

Биофизика 1 / / / / / / / /

Математика 1 / / 1 / / 1 8 100%

Вовед во 
фармацијата

1 / / / / / / / /

Основи на 
органската хемија

59 / 6 5 20 22 56 9,09 100%

Физиологија со 
основи на анатомија

48 6 12 1 4 / 23 7,13 49%

Применета 
статистика

56 / 9 11 15 20 56 8,84 100%

Физичка хемија 60 / 1 6 13 37 60 9,36 99%

Микробиологија со 
паразитологија

55 24 1 / / / 25 6,04 45,45%

Јунска  сесија – 2 декада

Биофизика 1 1 / / / / 1 6 100%

Биологија за 
фармацевти

1 / / / / / / / /

Вовед во 
фармацијата

1 / 1 / / / 1 10 100%

Основи на 
органската хемија

3 / / 1 1 1 3 9 100%

Физичка хемија 2 / / / / 2 2 10 100%

Физиологија со 
основи на анатомија

28 7 3 / / / 6,3 10 53%
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Применета 
статистика

1 1 / / / / 1 6 100%

Септемвриска  сесија 

Општа и неорганска 
хемија

1 / / / / 1 1 10 100%

Биологија за 
фармацевти

2 / / 1 / / 1 8 50%

Вовед во 
фармацијата

1 / / / / / / / /

Математика 2 / / / / / / / /

Основи на 
органската хемија

2 / / / / 1 1 10 100%

Физичка  хемија 1 / / / / / / / /

Микробиологија со 
паразитологија

31 14 / / / / 14 6 56%

Применета 
статистика

1 / / / / / / / /

ВИСОКА   ЗДРАВСТВЕНА   ШКОЛА

Предмет

Н
ас
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а 

В
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о 
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П
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по
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ж
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6 7 8 9 10

Октомвриска   сесија

Анатомија
М.С.Т, 
Ф, Л

19 4 / / / / 4 6 21,05%

Биохемија
М.С.Т, 
Ф

50 15 6 1 2 / 24 6,8 49%

Биологија со 
хумана генетика

М.С.Т, 
Ф, Л

15 5 / / 1 / 6 6,5 60%

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

33 9 4 3 1 / 17 7,1 62,96%

Цитологија
М.С.Т, 
Ф, Л

4 / 1 3 / / 4 7,80 100%
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Физиологија
М.С.Т, 
Ф, Л

24 18 2 / / / 20 6,1 95,23%

Заштита при 
работа во 
лабораторија

Л 2 / / 1 1 / 2 8,50 100%

Комуникациски 
вештини

М.С.Т, 
Ф, Л

2 / / 1 1 / 2 8,50 100%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т, 
Ф, Л

34 14 5 3 / / 22 6,5 81,48%

Современи 
дијагностички 
методи

М.С.Т 4 2 1 / / 1 4 8,2 100%

Биохемија 1 Л 1 / / / / / / / /

Фармакологија М.С.Т 8 3 / 2 / / 5 6,8 71,43%

Фармакологија Л 3 1 / / / 1 2 8 66,66%

Биохемија  2 Л 4 2 / / / / 2 6 50%

Кинезитерапија Ф 2 1 1 / / / 2 6,5 100%

Медицинска 
масажа 2

Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Физикална 
медицина  1

Ф 8 8 / / / / 8 6 100%

Патобиомеханика Ф 9 9 / / / / 9 6 100%

Биостатистика 
со информатика

М.С.Т, 
Ф, Л

13 6 1 1 / / 8 6,3 66,7%

Основи на 
дефектологија

М.С.Т 11 5 2 2 1 / 10 6,2 100%

Епидмиологија и 
јавно здрвство

М.С.Т,
Л

1 / / / / / / / /

Имунологија
М.С.Т, 
Ф, Л

27 5 1 2 1 / 9 6,9 52,94%

Основи на 
лабораториска 
служба со 
лабораториска 
документација

Л 2 2 / / / / 2 6 100%

Социјална 
медицина

М.С.Т, 
Ф, Л

4 3 / 1 / / 4 6,5 100%
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Медицинска 
етика

М.С.Т, 
Ф, Л

1 / / 1 / / 1 8 100%

Нега на болен  М.С.Т 4 2 / 1 / / 3 6,66 100%

Интерна 
медицина

М.С.Т 10 8 2 / / / 10 6,1 100%

Геријатрија со 
нега

М.С.Т 2 1 / / / 1 2 8 100%

Здравствена 
психологија

М.С.Т, 
Ф, Л

10 6 2 2 / / 10 6,5 100%

Методи во НИР 
во здравство

М.С.Т, 
Ф, Л

4 4 / / / / 4 6 100%

Февруарска   сесија - 1 декада

Аналитичка 
хемија

Л 23 3 7 5 5 / 20 7,6 95%

Анатомија
М.С.Т, 
Ф, Л, 
П

244 83 43 28 12 1 167 6,8 83,08%

Апарати и 
инструменти во 
забната техника 
1

П 46 6 13 15 8 3 45 7,75 97,82%

Балнеологија и 
хидротерапија

Ф 30 6 3 6 5 5 26 7,48 87%

Биологија со 
хумана генетика

О 56 18 5 5 1 2 31 6,6 67,4

Биологија со 
хумана генетика 
и цитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

198 100 41 11 2 5 159 6,6 88,33%

Биостатистика 
со информатика

М.С.Т, 
Ф, Л

4 2 / / / / 2 6 100%

Биофизика О 40 4 13 16 1 / 34 7,41 94%

Биохемија М.С.Т 23 9 2 / / / 11 6,2 64,70%

Биохемија О 39 4 4 2 / / 10 6,9 31,25%

Биохемија  2 Л 2 1 / / / / 1 6 50%

Биохемија 1
М.С.Т
Ф, Л

16 4 1 1 6 2 14 8,1 87,50%

Вовед во 
стоматолошката 
протетика

П 46 18 11 5 8 4 46 7,5 100%
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Биохемија со 
биофизика

М.С.Т 151 25 40 7 / / 72 6,75 48,6%

Дентална 
морфологија

П 46 6 10 13 9 6 44 7,97 95,65%

Здравствена 
екологија

П 25 13 5 4 2 / 25 6,8 96%

Епидемиологија 
и јавно 
здравство

М.С.Т
Л

112 15 37 36 13 3 104 7,5 98%

Заштита при 
работа во 
лабораторија

Л 48 8 10 8 15 7 48 8,06 100%

Медицинска 
психологија

О, П 28 7 7 5 4 4 27 7,7 100%

Позитивна 
психологија

Л 26 / 2 5 5 14 26 9,2 100%

Имунологија
М.С.Т, 
Ф, Л

24 13 1 1 / / 15 6,2 93,75%

Интерна 
медицина со нега

М.С.Т 95 37 21 26 5 2 91 7 98,9%

Кинезиологија и 
патокинезиоогија Ф 31 7 4 6 4 7 28 7,54 93,33%

Клиничка 
биохемија 1

Л 18 1 / 6 3 6 16 8,81 100%

Клиничка 
кинезитерапија

Ф 31 7 / 6 5 9 27 7,51 93,10%

Клиничко 
токсиколошки 
анализи

Л 9 / / / 4 5 9 9,55 100%

Комуникациски 
вештини

О 45 13 18 1 5 2 39 7 100%

Математика О 36 10 4 3 / 1 18 6,77 60%

Медицинска 
етика

М.С.Т, 
Ф, Л

120 11 58 23 15 10 117 7,6 100%

Медицинска 
масажа 1

Ф 31 8 3 7 4 9 31 8,29 100%

Менаџмент во 
здравство

М.С.Т, 
Ф, Л

47 18 16 2 6 / 42 6,9 95,45%

Микробиологија 
со 
паразитологија 

М.С.Т, 
Ф, Л

12 3 / / / / 3 6 50%

Нега на болен 1 М.С.Т 152 26 24 22 18 4 94 7,46% 66,19%
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Неврологија и 
психијатрија со 
нега

М.С.Т 27 10 6 5 4 2 27 7,33 100%

Ортопедија со 
трауматологија 
и 
рехабилитација

Ф 53 14 18 4 2 0 38 6,84 82,6

Основи на 
дефектологија

Ф 5 / 3 1 / / 4 7,25 100%

Ортопедија со 
трауматологија 
и нега

М.С.Т 48 14 18 4 2 / 43 6,84 88,4%

Здравствена 
психологија

М.С.Т 1 1 / / / / 1 6 100%

Основи на 
инфектологија

Л 22 16 4 / / / 20 7 100%

Офталмологија 
и со нега

М.С.Т 38 8 9 10 3 1 31 6,6 81,5%

Оторинола-
рингологија

М.С.Т 45 13 14 3 2 8 40 7,45 97,5%

Рехабилитација 
на говор кај 
ДЦП

Ф 34 11 5 5 6 4 31 7,58 100%

Рентген 
анатомија

Ф 32 2 2 6 12 9 31 8,77 99%

Патологија со 
патофизиологија

М.С.Т
Ф

105 19 7 13 8 2 49 6,97% 100%

Педијатрија со 
нега

М.С.Т, 
Ф, Л

56 6 8 9 4 2 29 7,6 74,35%

Современи 
дијагностички 
методи

М.С.Т 73 10 15 21 19 7 72 7,97 99%

Трансфузиологија Л 17 / 2 4 3 8 17 9 100%

Фармакологија Л 3 2 / / / / 2 6 60,66%

Фармакологија М.С.Т 75 12 22 19 6 3 62 7,4 86,11%

Физикална 
медицина  2

Ф 32 2 12 5 5 4 29 7,7 93,5%

Физиологија
М.С.Т.
Ф

7 / / 2 / / 2 8 66,66%

Физиологија со 
биохемија

П 36 / 1 1 / / 2 7,5 5,56%



Годишен извештај

569

Функционална 
дијагноза на 
локомоторен 
апарат

Ф 25 2 3 5 4 2 16 8,06 80%

Хематологија Л 17 / / 5 4 8 17 9,2 100%

Хемија нов.пр Л 39 4 3 4 / 1 12 7,25 32,45%

Хемија  2 ст.пр Л 4 2 / 1 / / 3 6,6 75%

Хемија 1 ст.пр Л 2 1 1 / / / 2 6,5 100%

Хирургија со 
рехабилитација 
( Хирургија со 
урологија и нега  
М.С.Т)

Ф 75 3 5 9 14 18 49 8,76 69%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т, 
Ф, Л

9 1 / / 1 / 2 7,5 50%

Цитологија
М.С.Т, 
Ф, Л

7 / / / / 2 2 10 100%

Руски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

163 40 20 10 10 4 84 / 60%

Германски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

8 2 / / / 5 7 / 100%

Англиски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

103 22 23 18 8 9 80 / 100%

Математика О 36 10 4 3 / 1 18 6,8 50%

Февруарска  сесија - 2 декада

Анатомија
М.С.Т, 
Ф, Л,П

32 9 3 / / / 12 6,25 85,71%

Биологија со 
хумана генетика

О 14 3 / / / / 3 6 30%

Балнеологија со 
хидротерапија

Ф 3 2 / / / / 2 6 66,66%

Биологија со 
хумана генетика 
и цитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

12 2 / / / / 2 6 25%

Биостатистика 
со информатика

М.С.Т, 
Ф, Л

9 1 / / / / 1 6 33,3%

Биофизика О 4 / / / / / 0 0 0

Биохемија 1 Л 6 1 2 1 / / 4 7 66,66%

Биохемија М.С.Т 13 2 1 / 1 / 4 7 40%
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Биохемија со 
биофизика

М.С.Т 67 17 6 2 / / 25 6,4 39,68%

Дентална 
морфологија

П 1 1 / / / / 1 6 100%

Епидемиологија 
и јавно 
здрaвство

М.С.Т, 
Ф, Л

3 / 3 / / / 3 7 100%

Заштита при 
работа во 
лабораторија

Л 1 / / / / / / / /

Интерна 
медицина

М.С.Т, 
Ф, Л

7 3 4 / / / 7 6,5 100%

Комуникациски 
вештини

М.С.Т, 
Ф, Л

5 / / 1 1 / 2 6,5 100%

Кинезиологија со 
патокинезиологија Ф 2 / / 1 / / 1 8 50%

Клиничка 
кинезитерапија

Ф 7 / / / / / / / /

Медицинска 
етика

М.С.Т, 
Ф, Л,

5 / / / / 2 2 10 100%

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т 6 / / / / / / / /

Позитивна 
психологија

М.С.Т
       Л

1 / / 1 / / 1 8 100%

Неврологија и 
психијатрија со 
нега

М.С.Т 5 2 / / / 10 3 7,33 75%

Менаџмент во 
здравството

М.С.Т 4 / / / 3 1 4 9,25 100%

Математика О 11 4 / / / / 4 6 66,66%

Интерна 
медицина

М.С.Т 7 3 4 / / / 7 6,6 100%

Имунологија М.С.Т 5 / / / / / 0 / /

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

19 5 1 / / / 6 6,2 50%

Ортопедија со 
трауматологија 
и 
рехабилитација

Ф 11 5 1 / / / 6 6,26 60%

Основи на 
инфектологија

М.С.Т 1 / / / / / / / /
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Ортопедија со 
трауматологија 
и нега

М.С.Т 8 4 1 / / / 5 6,2 71,4%

Оторино-
ларингологија со 
нега

М.С.Т 6 1 / 2 / / 3 6,75 75%

Педијатрија со 
нега

Ф, 
М.С.Т

17 7 / / 1 / 8 6,4 61,5%

Патронажна 
здравствена 
заштита

М.С.Т 1 / 1 / / / 1 7 100%

Патологија со 
патофизиологија

М.С.Т 48 15 6 11 2 / 40 6,4 83,3%

Рентген 
анатомија

Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Рехабилитација 
на говор кај 
ДЦП

М.С.Т 2 / 2 / / / 2 7 100%

Современи 
дијагностички 
методи

М.С.Т 3 1 / 1 / / 2 7 66,66%

Физиологија
М.С. 
Т.Ф

3 / / / / / / / /

Физиологија 
М.С.Т, 
Ф, Л

3 / / / / / / / /

Фармакологија М.С.Т 20 2 5 1 / / 8 6,87 44%

Физиологија со 
биохемија

П 17 3 / 1 / / 4 6,5 23,5%

Функционална 
дијагноза на 
локомоторен 
апарат

Ф 6 / / / / / / / /

Физикална 
медицина

Ф 3 3 / / / / 3 6 100%

Физикална 
медицина

Ф 1 1 / / / / 1 6 1005

Хирургија со 
урологија и нега

М.С.Т 28 4 1 7 4 / 16 7,7 64%

Хемија Л 18 8 4 1 / / 13 6,46 72,2%

Хематологија Л 1 / / / / 1 1 10 100%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т, 
Ф, Л

7 / 1 / 1 / 2 8 33,3%
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Англиски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

11 2 3 2 / / 7 / 64%

Руски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

25 2 / / / / 2 6 5%

Априлска  сесија

Аналитичка 
хемија

Л 3 / / / / / / / /

Анатомија
М.С.Т, 
Ф, Л, 
П

27 9 1 1 / / 11 6,27 78,58%

Биологија со 
хумана  генетика

М.С.Т, 
Ф, Л

21 3 1 1 / / 5 6,6 95,5%

Биостатистика 
со информатика

М.С.Т, 
Ф, Л

2 1 / / / / 1 6 100%

Биохемија 
М.С.Т
Ф

18 4 2 / / / 6 6,33 60%

Биохемија 1 Л 7 2 / / / / 2 6 28,6%

Биохемија  2 Л 1 1 / / / / 1 6 100%

Биофизика О 7 5 / / / / 5 6 70%

Биохемија со 
биофизика

М.С.Т
35 4 4 / / / 4 6,5 24,24%

Балнеологија со 
хидротерапија

Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Геријатрија со 
нега

М.С.Т 3 / / 3 / / 3 8 100%

Дентална 
морфологија

П 1 / / / / / / / /

Екологија со 
хигиена

М.С.Т, 
Ф, Л

2 / / / / 2 2 10 100%

Епидемиологија 
со јавно 
здравство

М.С.Т
6 1 / 4 / / 5 7,6 100%

Заштита при 
работа во 
лабораторија

Л
1 / / / 1 / 1 9 100%

Имунологија
М.С.Т, 
Ф, Л

9 3 / 2 / / 5 6,8 83,33%

Интерна 
медицина со нега

М.С.Т 5 / 2 1 / / 3 7,3 100%
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Клиничка 
кинезитерапија

Ф 3 2 1 / / / 3 6,33 100%

Комуникациски 
вештини

М.С.Т, 
Ф, Л

1 1 / / / / 1 6 100%

Математика О 5 2 / / / / 2 6 50%

Медицинска 
етика

М.С. 
Т,Л

4 / 1 1 / / 2 7,5 50%

Менаџмент во 
здравството

М.С.Т, 
Л,Ф

1 / 1 / / / 1 7 100%

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

13 4 1 / / / 5 6,2 50%

Неврологија и 
психијатрија со 
нега

М.С.Т 3 2 / / / / 2 6 100%

Нега на болен 1 М.С.Т 11 3 1 / / / 4 6,25 36,36%

Нега на болен 2 М.С.Т 2 / / 2 / / 2 8 100%

Ортопедија со 
трауматологија 
и 
рехабилитација

Ф 2 1 / / / / 1 6 50%

Ортопедија со 
трауматологија 
и нега

М.С.Т
6 3 / / / / 3 6 50%

Офталмологија 
со нега

М.С.Т
3 / 1 / / 2 3 9 100%

Оторино-
ларингологија со 
нега

М.С.Т
3 / 1 1 / / 2 7,5 100%

Основи на 
инфектологија

М.С.Т 1 / / / / / / / /

Основи на 
дефектологијата

М.С.Т, 
Ф, Л

4 / 2 1 / / 3 7,33 100%

Основи на 
хематологија и 
трансфузиологија

М.С.Т 2 / / 1 / / 1 8 100%

Патобиомеханика Ф 1 / / / / / 0 0 0

Патологија со 
патофизиологија

М.С.Т
Ф

40 13 12 4 2 1 32 6,75 82%
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Педијатрија со 
нега

Ф, 
М.С.Т 17 8 3 1 / 2 14 6,9 87,5%

Прва 
медицинска 
помош

М.С. 
Т,Л

1 / / / / 1 1 10 100

Современи 
дијагностички 
методи

М.С.Т 2 / / / 1 / 1 9 100%

Рехабилитација 
на говор кај 
ДЦП

Ф 1 / / 1 / / 1 8 100%

Фармакологија Л 1 / / / / / 0 0 0

Фармакологија М.С.Т 12 1 1 1 / / 3 7 33,33%

Физикална 
медицина  2

Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Физиологија 
М.С.Т, 
Ф, Л

2 1 / / / / 1 6 50%

Физиологија со 
биохемија

П 17 3 / / / / 3 6 20%

Функционална 
дијагноза на 
локомоторен 
апарат

Ф 2 / 1 / / / 1 6 100%

Хематологија Л 2 / / 1 / / 1 8 100%

Хемија 1 Л 1 1 / / / / 1 6 100%

Хемија 2 Л 1 1 / / / / 1 6 100%

Хирургија со 
урологија и нега

М.С.Т
10 4 1 / / 1 6 6,4 75%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т, 
Ф, Л

7 / 1 / / / 1 7 33,33%

Цитологија
М.С.Т, 
Ф, Л

4 / 3 1 / / 4 7,25 100%

Англиски јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

3 / / / / / / / /

Руски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

31 13 1 2 1 / 17 / 65%
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Јунска  сесија  - 1 декада

Аналитичка 
хемија

Л 34 11 10 / 1 1 23 6,73 76,66%

Анатомија
М.С.Т, 
Ф, Л, 
П

14 2 1 / / / 3 6,33 100%

Анатомија на очи

Нега на болен 
М.С.Т, 
Ф

5 / 1 / / / 1 7 20%

Апарати и 
инструменти во 
забната  техника 
2

П 44 9 14 14 2 5 44 7,54 100%

Биологија со 
хумана генетика 
и цитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

11 2 / / / / 2 6 18,2%

Биофизика О 2 / / / / / 0 0 0

Биохемија со 
биофизика

М.С.Т 8 2 / / / / 2 6 28,5%

Биологија со 
хумана генетика 
и цитологија 

М.С.Т, 
Ф, Л

11 2 / / / / 2 6 33,3%

Биостатистика  
со информатика

М.С.Т, 
Ф, Л,П

223 48 43 27 24 14 156 7,45 85,7%

Биохемија
М.С.Т
Ф,О

11 4 1 2 / / 7 6,71 100%

Биохемија  2 Л 16 2 2 6 3 / 13 7,76 81,25%

Биохемија 1 Л 4 1 / / / / 1 6 33,33%

Броматологија Л 20 / 2 7 5 2 16 8,75 94,12%

Геометриска и 
физичка оптика

О 30 5 2 / 1 / 8 6,62 30%

Геријатрија со 
нега

М.С.Т 100 7 19 24 18 31 99 8,47 100%

Дентална 
морфологија

П 1 / 1 / / / 1 7 100%
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Дерматологија со 
нега

М.С.Т 39 1 11 17 7 3 39 8,66 100%

Гинекологија  и  
акушерство со 
нега

М.С.Т 35 6 9 5 6 1 27 7,52 100%

Екологија со 
хигиена

М.С.Т, 
Ф, Л

77 8 24 5 11 25 73 8,3 100%

Економија  во 
здравството

Л 43 1 4 12 13 12 42 8,53 100%

Економија  во 
здравството

М.С.Т 43 1 4 12 13 12 42 8,53 100%

Епидемиологија 
и јавно здравство

М.С.Т
Л

6 / 2 2 / 1 5 8 100%

Здравствена 
психологија

М.С.Т, 
Ф, Л,О

139 14 25 27 32 40 138 8,42 100%

Имунологија
М.С.Т, 
Ф, Л

4 2 / / / / 2 6 100%

Интерна 
медицина 
(одбрани 
поглавја)

Л,Ф 51 17 15 6 2 1 41 6,9 82%

Инфективни 
болести со 
фебрилни 
состојби и нега

М.С. 
Т,Ф, Л

88 54 13 2 / / 69 6,24 89%

Интерна 
медицина

М.С.Т 4 1 1 1 / / 3 7 100%

Кинезиологија со 
патокинезиологија Ф 46 14 7 2 3 1 27 6,1 60%

Кинезитерапија Ф 31 3 4 5 5 11 28 8,25 90,33%

Клиничка 
кинезитерапија

Ф 5 5 / / / / 5 6 100%

Клиничка 
биохемија 1

Л 2 / 1 / / / 1 7 100%

Клиничка 
биохемија 2

Л 17 / / 4 7 5 16 9,06 100%

Клиничка  
работа со лица 
со сензорни 
нарушувања

Ф 31 6 2 3 8 12 31 8,03 100%
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Комуникациски 
вештини

М.С.Т, 
Ф, Л,О

5 1 / 2 / / 3 7,3 100%

Мануелна 
терапија со пир

Ф 35 16 3 2 9 4 35 7,25 100%

Математика О 1 / / / / / / / /

Медицинска 
масажа 2

Ф 30 2 3 7 4 11 27 8,44 93,11%

Медицинска 
етика

М.С.Т, 
Ф, Л

4 / 1 2 / / 3 7,7 100%

Методи во НИР 
во здрвство

М.С.Т, 
Ф, Л

68 12 15 23 8 4 62 7,63 95,4%

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

171 57 42 16 5 6 126 6,89 79,7%

Мобилна 
протетика – 
парцијална 
протеза 1

П 44 8 15 6 6 8 43 7,79 100%

Мобилна 
протетика – 
тотална протеза 1

П 44 9 14 14 2 5 44 7,5 100%

Неврологија и 
психијатрија

М.С.Т 85 54 16 10 1 / 81 6,48 97,59%

Оптички 
материјали

О 33 11 4 / / / 15 6,26 45%

Ортопедија со 
трауматологија и 
рехабилитација

Ф 33 6 2 6 3 2 19 7,63 59,4%

Орална 
патологија и 
парадонтологија

П 20 2 6 2 3 5 18 7,84 90%

Ортопедија со 
трауматологија 
и нега

М.С.Т 6 3 / / / / 3 6 75%

Ортотика со 
протетика

Ф 20 2 6 2 3 5 18 7,84 94,73

Офталмологија 
со нега

М.С.Т 4 / / 2 / / 2 8 100%

Основи на 
дефектологија

М.С.Т, 
Ф, Л

80 25 28 8 1 4 66 6,95 100%
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Оторино-
ларингологија со 
нега

М.С.Т 4 / 1 / 2 / 3 8,33 100%

Организација на 
стоматолошка 
служба

П 9 / 2 2 1 3 8 8,55 100%

Основи на 
хематологија и 
трансфузиологија

М.С.Т 97 11 25 25 8 20 89 8 100%

Патобиомеханика Ф 31 5 9 4 7 5 30 7,83 93%

Патронажна 
здравствена 
заштита

М.С.Т
2 / 2 / / / 2 7 100%

Педијатрија со 
нега

М.С.Т
24 8 2 3 / / 13 6,6 72,22%

Прва медицинска 
помош ( Прва 
помош и 
реанимација Ф)

Л, 
М.С.Т 97 7 3 14 22 41 87 9 89,7%

Патологија со 
патофизиологија

М.С.Т, 
Л,Ф

14 3 / / 1 1 5 7,4 83%

Рефлексотерапија 
со акопресура Ф 35 11 4 5 10 5 35 7,82 100%

Современи 
дијагностички 
методи

М.С.Т 5 / / 2 1 2 5 9 100%

Социјална 
медицина

М.С.Т, 
Ф, Л

14 5 5 4 / / 14 6,9 100%

Социологија на 
здравје и болест

М.С.Т, 
Ф, Л

6 / / 3 2 / 5 8,4 100%

Спорт и 
рекреација

Ф и Л 52 9 8 7 15 14 52 8,48 100%

Стоматолошки 
материјали и 
технологија 1

П 44 7 14 9 9 5 44 7,79 100%

Токсикологија Л 18 / / 8 4 6 18 8,88 100%

Ургентна 
медицина со 
анестезиологија 
и реанимација

М.С.Т
40 1 6 15 15 2 39 8,28 100%
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Фармакологија Л 17 / 4 7 4 / 15 8,00 88,24%

Фармакологија М.С.Т 8 3 1 / / / 4 6,25 57,14%

Функционална 
дијагноза на 
ЛМА

Ф 10 3 1 / / / 4 6,25 44,4%

Физикална 
медицина 1

Ф 45 14 6 3 2 4 29 6,4 64,5%

Физикална 
медицина и 
рехабилитација

Ф 
М.С.Т

76 25 6 17 13 14 75 7,69 100%

Физиологија
М.С.Т, 
Ф, Л

84 20 23 15 7 2 67 6,9 95,7%

Физиологија  на 
очи

О

Физиологија со 
биохемија

П 18 3 3 1 / / 11 6,71 38,885

Хирургија со 
урологија и нега

Ф 11 3 / 1 / / 4 6,5 44,4%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т, 
Ф, Л

165 64 35 16 4 8 127 6,9 85,2%

Цитологија
М.С.Т, 
Ф, Л

3 / 3 / / / 3 7 100%

Англиски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

5 1 2 1 / / 4 / /

Руски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

17 7 / / / / 7 / 66%

Медицинска 
етика

М.С.Т, 
Ф, Л

4 / 1 2 / / 3 7,7 100%

Јунска  сесија -  2 декада

Аналитичка 
хемија

Л 12 6 1 / / 7 7 6,14 63,63%

Анатомија
М.С.Т, 
Ф, Л, 
П

12 3 / 1 / / 4 6,5 66,66%

Анатомија на очи

Биологија со 
хумана генетика

М.С.Т, 
Ф, Л

11 1 / / / / 1 6 28,6%
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Биохемија
М.С.Т
Ф

3 1 / / / / 1 6 100%

Биохемија О 3 1 / / / / 1 6 100%

Биохемија  2 Л 5 4 / 1 / / 5 6,40 100%

Биохемија 1 Л 1 1 / / / / 1 6 100%

Броматологија Л 4 3 / / 1 / 4 6,75 100%

Геометриска и 
физичка оптика

О

Биохемија со 
биофизика

М.С.Т
13 5 4 / / / 9 6,4 75%

Геријатрија со 
нега

М.С.Т 4 / / 1 3 / 4 8,75 100%

Геријатрија со 
нега

Ф 4 / / 1 3 / 4 8,75 100%

Дерматологија со 
нега

М.С.Т 2 / / 1 1 / 2 8,5 100%

Геометриска и 
физичка оптика

О 12 4 2 / 1 / 7 6,7 64%

Гинекологија и 
акушерство со 
нега

М.С.Т 12 10 1 / 1 / 12 6,33 100%

Екологија со 
хигиена

М.С.Т, 
Ф, Л

5 1 / 1 1 1 4 8 100%

Економика во 
здравството

Л 4 1 1 1 / 1 4 7,75 100%

Економија  во 
здравството

М.С.Т
3 1 1 1 / / 3 7 100%

Здравствена 
психологија

М.С.Т, 
Ф, Л,О

15 1 2 3 1 1 8 7,87 88,88%

Имунологија
М.С.Т, 
Ф, Л

3 2 1 / / / 3 6,5 100%

Интерна 
медицина со нега

М.С.Т 
Ф

3 1 2 / / / 3 6,7 100%

Интерна 
медицина 
(одбрани 
поглавја)

Л,Ф 14 2 1 4 0 0 7 7,5 50%
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Клиничка 
биохемија 2

Л 1 / / / / 1 1 10 100%

Клиничка 
биохемија 1

Л 1 / 1 / / / 1 7 100%

Клиничка 
кинезитерапија

Ф 5 5 / / / / 5 6 100%

Клиничка 
работа со лица 
со сензорни 
нарушувања

Ф 2 1 / 1 / / 2 7 100%

Мануелна 
терапија со ПИР

Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Методи во НИР 
во здрвство

М.С.Т, 
Ф, Л

2 / 1 / / / 1 7 100%

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

30 11 1 / / / 12 6,08 63,15%

Математика О 1 1 / / / / 1 6 100%

Мобилна 
протетика – 
тотална протеза 1

П 7 7 / / / / 7 6 100%

Неврологија и 
психијатрија со 
нега

М.С.Т 10 4 1 1 / / 6 6,6 75%

Оптички 
материјали

О 15 4 1 1 / / 6 6,50 43%

Ортопедија со 
трауматологија и 
рехабилитација

Ф 7 3 1 / / / 4 6,25 66%

Орална 
патологија и 
парадонтологија

П 4 2 / 1 / 1 3 7,5 100%

Основи на 
дефектологија

М.С.Т, 
Ф, Л

14 5 9 / / / 14 6,7 100%

Оторино-
ларингологија со 
нега

М.С.Т 4 / / / 4 / 4 9 100%

Основи на 
хематологија и 
трансфузиологија

М.С.Т 15 / 3 4 4 1 12 8,25 92,3%

Патологија со 
патофизиологија

М.С.Т 8 7 1 / / / 8 6,12 100%
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Патронажна 
здравствена 
заштита

М.С.Т
2 / 2 / / / 2 8 100%

Рефлексотерапија 
со акопресура Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Современи 
дијагностички 
методи

М.С.Т 5 / / 2 1 2 5 9 100%

Спорт и 
рекреација

Ф, Л 2 2 / / / / 2 6 100%

Токсикологија Л    18 / / 8 4 6 18 8,88 100%

Ургентна 
медицина со 
анестезиологија 
и реанимација

М.С.Т
6 1 / 1 1 / 3 7,66 50%

Фармакологија Л 3 1 / / / / 1 6 33,33%

Фармакологија М.С.Т 10 5 / / / / 1 6 75%

Функционална 
дијагноза на 
ЛМА

Ф 5 4 / / / / 4 6,00 80%

Физикална 
медицина 1

Ф 4 1 1 / / / 2 6,5 66,3%

Физикална 
медицина и 
рехабилитација

Ф  
М.С.Т

3 3 / / / / 3 6 100%

Физиологија
М.С.Т, 
Ф, Л

27 10 7 1 / / 18 6,47 94,73%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т, 
Ф, Л

17 3 3 3 / / 9 7 75%

Цитологија
М.С.Т, 
Ф, Л

3 / 3 / / / 3 7 100%

Руски  јазик
М.С.Т, 
Ф, Л

18 7 1 1 / 1 10 /

Медицинска 
етика

М.С.Т, 
Ф, Л

3 1 / / / / 1 6 100%

Нега на болен
М.С.Т, 
Ф

4 3 1 / / / 4 6,2 100%

Септемвриска  сесија
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Аналитичка 
хемија

Л 7 1 1 1 1 / 4 6,3 50%

Анатомија
М.С. 
Т.Ф .Л

22 5 1 / / / 6 6,16 66,66%

Економика  во 
здравството

М.С.Т 4 / / / / 2 2 10 100%

Хирургија Ф 4 1 / / / / 1 6 25%

Епидемиологија 
и јавно здравство 

М.С.Т, 
Ф, Л

2 / 1 / / / 1 7 100%

Методи  во НИР
во  здравство

М.С.Т, 
Ф, Л

4 4 / / / / 4 6 100%

Биостатистика  
со информатика

М.С.Т, 
Ф, Л, 
О, П

66 27 10 7 1 2 47 6,75 64,9%

Имунологија
М.С.Т, 
Ф, Л

6 2 / 1 / / 3 6,66 50%

Инфектологија   М.С.Т 17 6 2 / / / 8 6,25 53,33%

Микробиологија 
со 
паразитологија

М.С.Т, 
Ф, Л

32 2 2 1 1 / 6 7,1 50%

Педијатрија  со 
нега

М.С.Т, 
Ф

14 6 2 / / 1 9 6,6 81%

Биохемија Ф 7 3 / / / / 3 6 50%

Биохемија 1 Л 3 / / / / / / / /

Биохемија 2 Л 2 / / / / 1 1 10 50%

Биохемија М.С.Т 6 2 / 1 / / 3 6,66 60%

Биохемија О 14 3 / / / / 3 6 30%

Фармакологија Л 7 2 / / / / 2 6 28,57%

Фармакологија М.С.Т 5 1 1 / / / 2 6,5 40%

Клиничка 
биохемија 1

Л 1 1 / / / / 1 6 100%
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Клиничка 
биохемија  2

Л 2 1 / / / / 1 6 50%

Патологија со 
патофизиологија

М.С.Т 10 3 1 3 1 / 8 7,25 100%

Патологија со 
патофизиологија

Л 1 / / 1 / / 1 8 100%

Патологија со 
патофизиологија

Ф 2 2 / / / / 2 6 100%

Ургентна 
медицина со 
анестезија и 
реанимација

М.С.Т
7 3 1 / / / 4 6,25 66,66%

Физиологија со 
биохемија

П 14 1 / 2 1 / 4 7,75 28,57%

Биохемија со 
биофизика

М.С.Т 6 / / 1 / / 1 8 16,7%

Хемија Л 6 1 / / / / 1 6 20%

Биологија  со 
хумана  генетика

М.С. 
Т.Ф. Л

6 / / / / / / / /

Екологија со 
хигиена

М.С. 
Т.Ф. Л

6 / / 2 1 1 4 8,75 100%

Биологија  со 
хумана  генетика 
и цитологија

М.С. 
Т. Ф.Л

11 2 / / / / 2 6 25%

Позитивна 
психологија

М.С.Т 2 / / 1 / 1 2 9 100%

Педијатрија  со 
нега

М.С. 
Т.Ф.

14 6 2 / / 1 9 6,66 81%

Геријатрија со 
нега

М.С.Т 2 / / 2 / / 2 8 100%

Физикална 
медицина  2

Ф 1 1 / / / / 1 6 100%

Здравствена 
психологија

М.С.Т 1 1 / / / / 1 6 100%

Медицинска 
етика

Л 1 / 1 / / / 1 7 100%

Интерна 
медицина со нега

Ф 4 2 1 1 / / 4 6,75 100%
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Интерна 
медицина 
(одбрани 
поглавја)

Л     4
1 3 / / / 4 6,75 100%

Клиничка 
работа со лица 
со сензорни 
нарушувања

Ф 1 / / / 1 / 1 9 100%

Мобилна 
протетика – 
парцијална 
протеза 1

П 1 / / / / / / / /

Математика О 2 1 / / / / 1 6  100%

Неврологија и 
психијатрија со 
нега

М.С.Т
10 2 2 1 / / 5 6,8 71,42%

Ортопедија  со 
трауматологија  
и рехабилитација

М.С.Т
6 2 / / / / 2 6 28,6%

Основи на 
дефектологија

М.С.Т 5 1 3 1 / / 5 7,3
       

100%
Основи на 
хематологија и 
трансфузиологија М.С.Т 7

/ 1 4 1 / 6 8 100%

Прва  
медицинска 
помош

М.С.Т 4
/ 1 2 / / 3 7,6

        
100%

Прва помош  и 
реанимација

Ф 2 / / / 1 / 1 9
        
100%

Рентген  
анатомија

Ф 1 0 0 1 0 0 1 8 100%

Хистологија со 
ембриологија

М.С.Т.
Ф.Л

28 4 2 1 1 / 8 6,9 61,5%

Кинезиологија и 
патокинезиологија Ф 18 8 2 1 / / 11 6,36 61,11%

Патобиомеханика Ф 3 2 1 / / / 3 6,3 100%

Кинезитерапија Ф 4 4 / / / / 4 6 100%

Медицинска 
масажа 1

Ф 3 3 / / / / 3 6 100%
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Физикална 
медицина 1

Ф 14 6 4 / / / 10 6,4 71,4%

Спорт и 
рекреација

Ф 2
/

/ 1 / 1 2 9 100%

Рефлексотерапија Ф
1 / / / 1 /

1 9 100%

Мануелна 
терапија

Ф 1
/ / /

1 1 9 100%

Физикална 
терапија и 
рехабилитација

Ф, 
М.С.Т

3
/ / / /

3 3 10 100%

Руски  јазик П 1 1 / / / / 1 6 100%

Руски  јазик М.С.Т 2 1 / / / / 1 6 100%

Руски  јазик О 2 / / / / / / / /

Руски  јазик Ф 2 1 / / / / 1 6 100%

Руски  јазик П 1 / / / / / 1 6 100%

 
ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ

Р.б. Опрема Тип Намена Број

1 PCR апарат
EPPENDORF Mas-
tercycler personal

кампус - 2 1

Хоризонтална електрофореза BIORAD кампус - 2 1
3 Хоризонтална електрофореза THERMO кампус - 2 1
4 Вертикална електрофореза SEE 600 Series кампус - 2 1

5 Центрифуга 
Mini Spin Eppen-
dorf

кампус - 2 1

6 Cooling-Heathing Thermostat CH 100 BIOSAN кампус - 2 1
7 UV TRANSILUMINATOR / кампус - 2 1
8 BIOLOG систем / кампус - 2 1
9 Ламинар Iskra PIO M-12 кампус - 2 1
10 Автоклав кампус - 2 1
11 Дестилатор за вода кампус - 2 1
12 Систем за ултрачиста вода MICROLAB кампус - 2 1
13 BINDER комори за раст кампус - 2 1
14 Пламен фотометар FLAPHO 40 кампус - 4 1
15 Колориметар МА9507 кампус - 4 1
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16 Автоклав Sutjeska кампус - 4 1
17 Монокуларни  микроскопи 3 B Scientifi c кампус -3 10
18 Бинокуларни микроскопи 3 B Scientifi c/ кампус -3 5
19 Бинокулар  Jena кампус - 4 1
20 Бинокулар  ZOOM 6045 кампус - 4 1
21 Микроскоп Jenamed -2 кампус - 4 1
22 Микроскоп Jena кампус - 4 1
23 Сериски термостат Autofrigor кампус - 4 1
24 Термостат  Iilmlaubor кампус - 4 1

25 Сушница 
Baird&Tatlock - 
LTD

кампус - 4 1

26 Аналитичка вага (d - 0.01) Sartorius GM 312 кампус - 4 1
27 Автоклав Sutjeska кампус - 4 1

28
Електична мешалка Hotplate & 
Stirrer

Jenway 1100 кампус - 4 1

29 Фитотрон  2 бр. кампус - 4 1

30 Ламинарна комора  
PIO  SMBC  122 
AV

кампус - 4 1

31 Центрифуга Centric  Z 230 A кампус - 4 1

32
Сет   на  микробиолошки   
препарати

3 B Scientifi c кампус - 3 24

33 Сет на хистолошки препарати 3 B Scientifi c кампус - 3 100
34 Сет  на  цитогенетски препарати 3 B Scientifi c кампус - 3 20
35 Болнички кревет-хидрауличен кампус - 3 1

36
Кревет-носилка ( Padded Stre-
cher)

кампус - 3 1

37 Душек за болнички кревет кампус – 3 1
38 Чаршави-горни (220-140см) кампус – 3 5

39
Чаршави-долни (220-
140см) 

кампус -  3 5

40 Перници со навлаки кампус – 3 5
41 Ќебиња кампус - 3 2
42 Крпи-фротир големи кампус - 3 5
43 Крпи-фротир мали кампус – 3 5

44
Модел на бут за 
интрамускуларна (i.m) инекција

кампус – 3 1

45
Модел рака за интравенска (i.v) 
инекција

кампус – 3 2

46
Модел за катетеризација, 
женски

кампус – 3 1

47 Модел за катетеризација, машки кампус - 3 1

48
Модел за симулација на 
декубитус

кампус -3 1
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49
Модел за интрадермална (i.d) 
инјекција

кампус – 3 1

50
Модел за интрамускуларна (i.m) 
инјекција (сува)

кампус – 3 1

51
Модел надколеница за 
интртамускуларна инекција

кампус –3 1

52 Модел задница кампус - 3 1

53
Рака за тернирање на 
интравенска (i.v) инекција

кампус – 3 1

54
Рака за артериска 
пункција 

кампус  -3 1

55
Анатомски модел на човечко 
тело

кампус - 3 1

56 Модел за нега на новородено кампус – 3 1

57
Возрасно торзо со светлосна 
контрола

кампус  - 3 1

58 Џебен  отоскоп кампус – 3 1
59 Модел-породување кампус  -3 1

60
Модел-симулатор за давање 
клизма

кампус – 3 1

61 RR- Апарат за крвен притисок кампус  - 3 2
62 Стетоскопи кампус - 3 2
63 Стерилизатор- Автоклав кампус - 3 1
64 ЕКГ кампус - 3 1

НОВОНАБАВЕНА ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈАТА ПО 
ПРОТЕТИКА

1 2 3 4

Назив Единица 
мерка

Количина Шифра
Артикли

Микро мотор со насадник за 
метал  до 50 000 обрт/мин 
Производител: KaVo - Германија парче

2
1.034142
2.034143
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Микро мотор со насадник обичен 
(за актилат) до 30 000 обтр/мин
К - 4 plus 30 000 обрт/мин
Производител: KaVo - Германија

парче 10

1.76577
2.76599
3.76581
4.76604
5.76576
6.76610
7.76586
8.76611
9.76605
10.76593

Апарат за вакумско леење – 
кастомат со интегрирани:  систем 
за водено ладење, вакум и 
притисок и систем за употреба на 
аргон. INDUCAST
Производител: Ugin - Франција

парче 1 7800222

Апарат за печење на 
металкерамика и прес-керамика 
со вакум пумпа
Multimat NT press
Производител: DeguDent - 
Австрија

парче 1 33830425

Компресор – 6 цилиндри, 
капацитет 150 литри
-максимум бучава 75 db, 
дистрибуција 4-6  бари, со сите 
елементи за инсталација
Производител: Cattani - Италија

парче 2
1.Т3201413
2.Т3201416

Пустери со црево
Производител: 
Renfert - Германија

парче 2

Гипс тример со диск парцијално 
покриен со дијамант, 2500-2800 
обрт/мин.6 л/мин( 1 бар)
МТ plus, Marathon disc
Производител: Renfert - 
Германија

парче 1 C01854

Апарат за фрезување со 
интегриран паралелометар и 
држач со магнетно постоље
Fedi 18.3
Производител: Mariotti - Италија

парче 1 11241

Електричен нож за восок
Waxelectric light I
Производител: Renfert - 
Германија

парче 2
1.A01865
2.A01867
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Апарат за топење на восок 
– со три сада и автоматско 
подесување и одржување на 
темп. Vario E
Производител: Renfert – 
Германија 

парче 2
1.A04220

2.A1003018

Печка за жарење на кивети, за 
4 кивети, со брзо кревање на 
темературата  PC 30
Производител: Ugin - Франција

парче 1 4971162

Полир мотор со 2 конуси и 
заштитни кутии-хауби  WSM - 2
Производител: Wasserman - 
Германија

парче 2
1.140839
2.140836

Вибрациона подлога со 2 брзини
Vibrax
Производител: Renfert - 
Германија

парче 1 B01689

Апарат за песочење (со 2 сада) 
за грубо и фино пескарење  и  
прикличок за аспирација
Basic Classic
Производител: Renfert - 
Германија

парче 1 A1006395

Апарат за електролитичко 
полирање со капацитет 2 литри, 
време на циклус 0-30 мин.
Integral + Simplex
Производител: Ugin - Франција

парче 1 46831

Апарат за ултразвучно чистење 
со програми BioSonic® UC125H
Производител: Coltene Whaledent 
- Германија

парче 1
UC-

125230CE

Апарат за фасетирање – 
Хромасит  Ivomat
Производител: Ivoclar Vivadent - 
Лихтенштајн

парче 1 1664730

Апарат за изработка на 
композитни конструкции
Lumamat + Quick + сет материјал 
за фасетирање Adoro
Производител: Ivoclar Vivadent - 
Лихтенштајн

парче 1
1699607
1688292
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Аспиратор за прав за 10-12 
работни места –централен
Uni Jet 1000
Производител: Cattani - Италија

парче 1 VE302069

Аспирационен штитник со стакло
Производител: Cattani - Италија

парче 12

Пламеници со 2 изводи Bijou 90 
Производител:  Renfert - 
Германија

парче 12
NG2211 
AO0737

Хидраулична преса  
Производител: Ugin - Франција

парче 1
0807-040-

008
Апарат за вакумско мешање на 
вложна маса Twister
Производител: Renfert - 
Германија

парче 1 E06687

Апарат за ласерско поставување 
на колчиња Top spin
Производител: Renfert - 
Германија

парче 1 C07244

Апарат за сечење на штифтови 
(одлевоци) Demco
Производител: DIV CMP Indrus-
tries LLC - САД

парче 1 2E7934

Апарат за светлосна 
полимеризација Highlight easy
Производител: WP - Германија

парче 1 HLE3412

Гумен сад за мешање – шолји а 1
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 10

Метална шпатула за гипс a1 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 10

Нож за гипс a1 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 10

Нож за восок
мал x 1 ком и голем x 1 ком
Производител:Asa dental - 
Италија

сет 10

Сокли за горна и долна вилица 
(сет 1+1)
Производител:Plastdent - Србија

сет 2 комплета
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Фабрички стандардни лажици за 
отпечатување Алуминиум
а 8 ком
Производител:Asa dental - 
Италија

сет 5 комплета

Фабрички стандардни лажици за 
отпечатување од беззабни вилици
а 11 ком ИНОХ
Производител:Asa dental - 
Италија

сет 5 комплета

Сет клешти за заботехничка 
лабораторија 
-права клешта
-олучеста клешта (плитко дно)
-цвик клешта
-крампон клешта
Производител:Asa dental - 
Италија

сет 10 комплета

Сет клешти за ортодонтска  
заботехничка лабораторија
-права клешта
-олучеста клешта (плитко дно)
-цвик клешта
-олучеста клешта (длабоко дно)
-клешта за изработка adams 
кукици
-клешта со три крака
-клешта за активирање стрелести 
кукици
Производител:Asa dental - 
Италија и Dentaurum - Германија

сет 10 комплета

Индивидуален артикулатор со 
образен лак ( КОМПЛЕТ)
Артикулатор PROTAR х1 
со образен лак ARCUSх1( 
КОМПЛЕТ)
Производител:KaVo - Германија

комплет 1

Артикулатор со средна вредност 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 20
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Плочки за артикулатор со средна 
вредност  тацна x 1  ком
Плочка мала x 10 ком.
Магнетна плочка x 1 ком
Производител:Asa dental - 
Италија

комплет 100

Кивети за полимеризација на 
тотални протези а 1 ком
Производител:Delta K 
-Македонија

парче 25

Кивети за вложување    1,2,3,4 
х 5
Производител: Ugin - Франција

парче 20

Кивета за дублирање а 1 со 
постоље Производител: Dentau-
rum - Германија

парче 20

Силиконски  кивети за 
вложување и леење– сет 3 
кивети+ 3 постоља
Производител:Dentaurum - 
Германија 

сет 2 сета

Мерач на дебелината на 
коронката а 1 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 5

Ножички (свиткани и прави)а 1 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 10

Дискови за сепарација – 
дијамантски - груба x 2 ком
средна x 2 ком и фина x 1 ком
Производител:NTI - Германија

комплет 2 комплета

Дискови за сепарација – 
карборундум х 1  N7004
Производител:NTI - Германија

парче 10

Синтери  за обработка на метали
екстра груб x 2 ком
груб x 2 ком и среден x 1 ком
Производител:NTI - Германија

комплет 10 комплета

Синтери за обработка на 
керамика
среден x 2 ком и фин x 3 ком
Производител:NTI - Германија

комплет 10 комплета

Фрези за метал
Производител:NTI - Германија

парче 20 парчиња
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Фрези за акрилат
Производител:NTI - Германија

парче 20 парчиња

Фрези за фрезување
Производител:NTI - Германија

парче 10 парчиња

Каменчиња за стругање 
Производител:NTI - Германија

парче 10

Филцеви за полирање
Производител: Stoddard - Англија

парче 10

Четки за полирање
троредни ø 57, ø 80,  коњско 
влакно    ø 50, платнена ø100 сите 
х а1 ком . Производител: Stod-
dard - Англија

комплет 10

Гумички за полирање STEEL-
MASTER а 1 - немонтирани 
 Производител:NTI - Германија

парче 10

Четка еленска кожа а 1 ком
Производител:Plastdent - Србија

парче 10

Мандрели за шмиргла а 1 ком
Производител:NTI - Германија

парче 15

Мандрели за гумици а 1 ком
Производител:NTI - Германија

парче 15

Мандрели за насадник а 1 ком
Производител:NTI - Германија

парче 15

Сет клучеви за боја Хромаскоп 
а 1
Производител: Ivoclar Vivadent - 
Лихтенштајн

парче 2

Сет клучеви за боја – Витапан 
Производител: VITA - Германија

парче 2

Порцелански плочки четвртасти 
– бес капак  а1ком
Производител: Хемија комерц - 
Македонија

парче 15

Порцелански плочки четвртасти 
–со капак а1ком
Производител:Renfert - Германија

парче 15

Метални инструменти за 
нанесување на акрилатни и 
восочни маси -  LeCron а 2ком
Производител:Asa dental - 
Италијa

комплет 5 комплета
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Метални инструменти за 
нанесување на керамички маси
- едностран а 2ком
Производител:Asa dental - 
Италија

комплет 1 комплет

Пеани – обични 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 5

Пеани–со специјален 
продолжеток 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 5

Четки за нанесување на основна 
маса и за моделирање на фасета
Ceramicus четка за опакер x 1 
ком
Basic Line четка за глазура бр.4 
x 1 ком
Basic Line четка за фарби бр.2 x 
1 ком
Basic Line четка за моделација 
бр.6 x 1 ком
Производител:Renfert - Германија

комплет 10 комплета

Четка за отстранување на 
прашина Производител:Renfert - 
Германија

парче 3

Пинцети – за поставување 
на постамент во печка 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 3

Пинцети – со систем за 
закочување Keramogrip а 1ком
Производител:Renfert - Германија

парче 3

Носачи за печење на керамика
Mesh tray - постоље со држачи а1
Производител:Renfert - Германија

парче 3

Ножица за гипс 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 5

Рам за пилици Производител:Asa 
dental - Италија

парче 5
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Шпатула за фасетирање 
(сепарација на керамика) 
двострана а 1ком
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 5

Шпиртна ламба 
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 12

Подвижни лупи за 
прицврстување на очила  
Производител: Конус - Италија

парче 2

Светилка за работна маса со лупа 
Производител:HQ - Холандија

парче 10

Маша за кивети
Производител:Asa dental - 
Италија

парче 2

Бигел  
Производител:Делта К - 
Македонија

парче 10
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НОВОНАБАВЕНА ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈАТА ПО 
ОПТОМЕТРИЈА

Бр. на
артиклот Опис Количина

ОПЈН
шифра

1

Систем за обработка на рабови со уред за 
блокирање и дупчење на леќи

Систем за сечење со вграден автоматски 
локатор на рабови на леќа. 
Сечење по агол (автоматски и рачно водено), 
рамно орабување, полирање, сечење по 
правагол, гравирање (автоматски и рачно 
водено). 
 Максимална димензија на леќа = Ø 85. 
Рамно сечење минимум Ø 32 x 19.5 mm. 
Орабување  Ø 33 x 21 mm. Орабување на 
голема кривина минимално Ø 39 x 26 mm.  
Сечење под прав агол минимално  Ø34.5 x 
21.5 mm. Гравирање под исти услови како 
при периферната обработка. 
Конфигурација на тркало: тип PLB-G, тип 
PL-8 и тип PLB-8. 
Систем за водено снабдување: водена 
пумпа за циркулирана вода или директно 
поврзување на славина.
Дупчење: дијаметар на дупка Ø 0.8 до 4.0 mm 
(0.01 mm инкремент). Длабочина на дупка 
6.0 mm или помалку. Опсег на дупчење: 
Ø 32 до 75 mm со ротација на оската на 
леќата. Правец на дупчење: автоматски 
наклонувањењ и рачно наклонување од 0 to 
300. Должина на слот за дупчење од 20 mm 
или помалку.
Вградена способност за блокирање на леќа 
при обработка. 
Напојување: AC 230V 50/60 Hz.
Додатоци за полирање. Маски за обработка 
на леќа. Имбуси. Адаптер за црево за славина. 
Резервен осигурувач.

1 33122000-1

2

Автоматски рефрактоматер/кератометар/
тонометар
Рефрактометар: мерлив опсег за сферни 
леќи (-30.00 D to +25.00 D, VD = 12 mm со 
0.01/0.12/0.25 D инкремент),  за цилиндрични 
леќи  (0 D to 

1 33122000-1
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3

Автоматски ленсометар
Мерлив опсег: сферни леќи (-25.0 D до 
+25.0 D), контактни  леќи (-25.0 D до +25.0 
D или BC = 6.00 до 9.00) со 0.01/0.12/0.25D 
инкремент. Цилиндрични леќи (0 D до 

1 33122000-1

4

Рефрактор
Мерлив опсег: сферни леќи -29.00D 
до+26.75D (0.12/0.25/1/2/3 D инкремент), 
цилиндрични 0 до 

1 33122000-1

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  
За изведување на студиската програма во потполност се обезбедени 

инфраструктурните и просторните параметри, како и техничко-
технолошки, лабораториски и  други ресурси кои се неопходни за 
реализација на наставата. Наставата се изведува во согласност со 
препораките на акредитационата комисија во амфитеатри, училници и 
специјализирани компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено 
соодветно место  во  лабораториите, училниците и амфитеатрите. 

Вкупна бруто површина

Р.б. Просторија
Бр. на 
места

м2 Каде се наоѓа 
просторијата

ознака

1. Амфитеатри А 2
Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

2. Предавални

П1 1 60
Кампус 3 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

П2 1 60
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

П3 1 60
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

П4 1 60
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

П5 1  60
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип
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3. Училници

У1            1  40
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

У2 1  40
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

У3 1  40
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

У4 1  40
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

У5 1  40
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

У6 1  40
Кампус 4 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

4.
Компјутерски 
лаборатории

КЛ1 1
Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

5. Лаборатории

Л1 1
Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

Л2 1
Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

Л3 1 30
Кампус 3 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

Л4 1 30
Кампус 3 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

Л5 1 30
Кампус 3 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

6. Работилници

Р1
Р2
Р3
Р4

7. Библиотеки
Б1 1

Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

Б2
Кампус 1 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

8. Читалници Ч1 1
Кампус 1 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

9. Сали С1 /
Вкупен број места

Вкупна нето површина

Во текот на академската 2009/2010 г. Факултетот за медицински науки 
во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ изврши целосно адаптирање, 
реновирање и санација на третиот  кат  и  кругот  од  Детското  одделение 
при ЈЗУ Општа болница Штип, со цел подобрување на условите за работа 
и квалитетот на наставата. Како резултат на таквата санација се изградија 
три кабинети за непречено одвивање на практичната настава по одделни 
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предмети како што се: Нега на болен, Анатомија,  Биологија со хумана 
генетика и Медицинска генетика, Цитологија, Патологија и др. 

На 27.3.2010 г. Факултетот во просториите на Текстилното училиште 
доби една предавална со 160 седишта, една предавална со 110 седишта, 
и две мали предавални со 40 и 50 седишта. Истовремено кабинетите за 
Оптометрија со очна оптика и Протетика се опремија со потребниот 
мебел, инструменти и апаратура.

ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ
Предметите од  студиската  програма  се покриени со соодветни 

учебници, скрипти и авторизирани предавања, кои се во склад со 
Правилникот за  остварување  на  Издавачка  дејност во рамките 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и истите се доставуваат  до 
постоечките  универзитетски книжарници.

  
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА  РАБОТА
Во текот на академската 2009/2010 г. Факултетот за медицински 

науки до Министерството и образование аплицираше со неколку проекти 
и сѐ уште чека потврден одговор. 

ОБЈАВЕНИ   ТРУДОВИ
Проф. д-р  Никола  Камчев
Kamceva, M., Karagjozova, G., Kamceva G., Kamcev, N. Typical bru-

cellosis symptoms in patients treated in General Hospital-Shtip, MetaNET 
Peoject Scientifi c Conference: Brucellosis in SEE and Mediterrean Region, 
November 12-14, 2009 Struga, Republik of  Macedonia

Kamcev N.,  Kamceva G., Vitlarova J., Kamceva M., Velichkova N. 
Ikonomovska L PRE-TRANSFUSION TESTING OF BLOOD EXAMPLES 
AT WU TRANSFFUSIOLOGY  AT GENERAL HOSPITAL IN STIP RE-
PUBLIC OF MACEDONIA, W.U. Transfusiology, General practice hospital 
– Stip, R.Macedonia, XXXIstInternational Congres of the ISBT, Berlin, Ger-
many, June 26-July 01,2010

Kamcev, N., Angelovska, B.,  Kamceva, G., and  Richter, K., Health Or-
ganization in Republic of Macedonia—the place of preventive health care in 
the medical health system: advantages and disadvantages. The Offi cial Journal 
of the European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medi-
cine (The EPMAJournal),14August,2010

Vitlarova, J., Kamcev, N., Dejanova, V., Sorova, M., USE OF LEU-
CODEPLETED RED BLOOD CELL CONCENTRATES-OUR 10TH YEAR 
EXPERIENCE, Clinical Hospital, Stip, R. Macedonia, XXXIstInternational 
Congres of the ISBT, Berlin, Germany, June 26-July 01,2010

Janevik-Ivanovska, E., Djorgoski, I., Biljana Crcarevik, Uccelli, L., 
Pasquali, M., Gorgieva, D., Smilkov, K., Kamcev, N., EXPERIMENTAL AN-
IMAL MODELS AS FUNDAMENTAL TOOL FOR THE DEVELOPMENT 
OF NEW RADIOPHARMACEUTICALS, Congres of Serbian nuclear medi-
cine society, Kraguevac, June 23-26, 2010
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Проф.д-р   Билјана  Ѓоргеска
Biljana Gjorgjeska, Zora Uzunoska “PHYSICOCHEMICAL BASIS 

FOR THE MICROBICIDAL ACTION OF POLYVINYLPYRROLIDINONE-
IODINE DISINFECTION SOLUTIONS”, 14th Hellenic Symposium of Me-
dicinal Chemistry, Солун 2010.

Zora Uzunoska, Biljana Gjorgjeska “EFFECTS OF LOW DOSE COR-
TICOSTEROIDS AND THE DURATION OF STEROID THERAPY ON 
BONE MASS IN RHEUMATOID ARTHRITIS: LONGITUDINAL STUDY”, 
14th Hellenic Symposium of Medicinal

K. Smilkov, D. Gjorgieva, B. Gorgeska, BENEFICIAL EFFECTS OF 
PROBIOTIC USE IN FOOD, 33rd International Medical Scientifi c Congress 
for students and young doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, Abstract book, pp 28

D. Gjorgieva, K. Smilkov, B. Gorgeska, BIOMONITORING OF MET-
ALS IN SERUM SAMPLES, 33rd International Medical Scientifi c Congress 
for students and young doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, Abstract book, pp 27

Доцент   Гордана  Панова
Panova, G., Danilova, M., Ivanovska, B., NEUROPSYCHOLOGICAL 

PROFILES OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS,  In-
ternational summer school “Methods and Prevention in Social work within 
Mental Health System”, 17-22th august Ohrid, 2010

Danilova, M., Panova, G., Ivanovska, B., PREVENTION OF ALCO-
HOLISM IN ADOLESCENTS, International summer school “Methods and 
Prevention in Social work within Mental Health System”, 17-22th august 
Ohrid, 2010

Jordanovski, J., Peshevska, B., Danilova, M., Panova, G., Ilievski, 
V., PSYCHO-SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN SEXUALLY 
ABUSED AT PEDOPHILIA AND INCEST, International summer school 
“Methods and Prevention in Social work within Mental Health System”, 17-
22th august Ohrid, 2010

Panova, G -Панова РАНА ДЕТЕКЦИЈА, ПРОЦЕНА НА  
ПСИХОМОТОРНИОТ РАЗВОЈ  И НЕВРО ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛИ 
НА ДЕЦА СО ПРОБЛЕМИ ВО РАЗВОЈОТ - International summer school 
“Methods and Prevention in Social work within Mental Health System”, 17-
22th august Ohrid, 2010

Серафимов А., Панова Г., СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕНАЏМЕНТ, Прв конгрес на студенти од 
здравствени струки и здравствени работници, 22-25 април, Битола, 2010, 
Зборник  на апстракти стр. 48

Панова, Г. ОРИЕНТАЦИОНЕН  РАЗВОЕН  СКРИНИНГ  ВО  
СЕКОЈДНЕВНОТО РАБОТЕЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ ТИМОВИ ЗА 
ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА ОД РЕГИОНОТ, Прв конгрес на студенти од 
здравствени струки и здравствени работници, 22-25 април, Битола, 2010, 
Зборник  на апстракти стр.20
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Панова, Г., Гркова, Р. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПРИ КАРДИО-
ВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА, Прв конгрес на студенти од здравствени 
струки и здравствени работници, 22-25 април, Битола, 2010, Зборник  на 
апстракти стр.38

Панова, Г. Младеновска, М. Развој на хематологијата, Прв конгрес 
на студенти од здравствени струки и здравствени работници, 22-25 април, 
Битола, 2010, Зборник  на апстракти стр.41

Ѓорговски, И., Панова, Г., Јордановски, ј.,  Андоновски, М., Атанасова, 
В., Иванова, Н., Накова, С. ВЛИЈАНИЕ НА ЕКСОПОЗИЦИЈАТА НА 
ХРОНИЧНАТА ХИПЕРТЕРМИЈА ВРЗ КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА 
ТРИГЛИЦЕРИДИ КАЈ ВИСТАР  СТАОРЦИ,  33ти интернационален 
медицински научен конгрес за студенти на медицина и млади доктори, 13-
16 Мај, Охрид, 2010, Зборник на апстракти, стр.39

Доцент Цена Димова
Dimova C, Andonovska B, Kovacevska I, Papakoca K, Kamceva G.“USE 

OF TRANEXAMIC ACID IN ANTICOAGULATED ORAL SURGERY PA-
TIENTS 15th BaSS Congress, Thessaloniki 2010. Greece, Apstract  Book, pp 
124   (poster presentation). 

Димова Ц. „СОВРЕМЕН СТОМАТОЛОШКИ КОНЦЕПТ ВО 
ТРЕТМАНОТ НА ТРОМБОТИЧНИ ПАЦИЕНТИ“ – Научен симпозиум 
по орална хирургија, Здружението на специјалисти по Орална хирургија 
при Македонското Стоматолошко Друштво (МСД) Нов Дојран, 30.4. 2010 
година, (пленарно предавање). 

Димова Ц. „Протетска хиперплазија” Научниот симпозиум 
„Стоматолшки ден”, Стоматолошко здружени на Македонија Куманово 
21.5.2010 (пленарно предавање).

Димова Ц. „СОВРЕМЕН КОНЦЕПТ ВО ТРЕТМАНОТ НА 
ИМПАКТИРАНИ КАНИНИ” Меѓународен  Конгрес Стоматологијата 
денес Струга 28-30.5 2010, Зборник  на апстракти, стр.196 (пленарно 
предавање). 

Проекти во процедура: 
Предлог проект за основање на Стоматолошка научноистражувачка 

лабораторија по Јавниот повик на Владата на РМ и Конкурсот за 
оформување на нови и опремување на постоечки научноистражувачки 
лаборатории

Доцент Бистра Ангеловска
Kamcev, N., Angelovska, B.,  Kamceva, G., and  Richter, K., Health Or-

ganization in Republic of Macedonia—the place of preventive health care in 
the medical health system: advantages and disadvantages. The Offi cial Journal 
of the European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medi-
cine (The EPMAJournal),14August,2010

Ангеловска Б. ДИЈАГНОСТИЧКИ СРОДНИ ГРУПИ (ДСГ) 
КАКО СИСТЕМ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ, 
Фармацевтски информатор број 17, стр. 11-13
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Ангеловска Б. ТРЕТ БАЛКАНСКИ СЕМИНАР ЗА 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА И Е-ЗДРАВСТВО, Фармацевтски информатор број 
17, стр. 21

Ангеловска Б. ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВОТО, Фармацевтски информатор број 19, стр. 22

Доцент   Татјана  Рушковска
Ruskovska, T., Antarorov, R. REACTIVE OXYGEN METABOLITES 

AND CHRONIC LOW INTENSIITY IMFLAMMATION IN HAEMODIAL-
YSED PATIENTS – INFLUENCE OF AGE AND DURATION OF HAEMO-
DIALYSIS. Free Radical Research, Vol 43, Supp 1, pp. S95.

Rushkovska, T., Pop-Kostova, A., Eftimov. O. hsCRP IN HEALTHY 
VOLUNTEERS: CORRELATION WITH SOME OF LIPID AND NONLIP-
ID CARDIOVASCULAR RISK FACTORS. Balkan Journal of Clinical Labo-
ratory, Vol XVII, No. 1, pp. 83.

Rushkovska, T., Cvetkovska. J., Antarorov, R., Jansen, E. EVALUA-
TION OF OXIDATIVE STRESS AND INFLAMMATION BIOMARKERS 
IN CHRONIC HAEMODIALYSIS PATIENTS BEFORE AND AFTER HAE-
MODIALYSIS. Balkan Journal of Clinical Laboratory, Vol XVII, No. 1, pp. 
99.

Рушковска, Т., Ефтимов, О., Апостолова, И. ВЛИЈАНИЕ НА 
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ ЗА ПРЕЖИВУВАЊЕ ВО ПРИРОДА 
ВРЗ ПАРАМЕТРИТЕ КОИ ГО ДЕФИНИРААТ ЛИПИДНИОТ СТАТУС. 
Зборник на стручни трудови, X-ти Семинар за квалитет, контрола, 
информатика и заштита во медицинска лабораториска дијагностика, со 
меѓународно учество, Охрид, 17-20 јуни 2010, усна презентација.

Рушковска, Т., Поп-Костова, А., Смоковска, С. ДИЈАГНОСТИЧКА 
ВРЕДНОСТ НА СЛОБОДНИОТ PSA  ВО ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОТО 
ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ КАЈ ЗАБОЛУВАЊАТА НА ПРОСТАТА. 
Зборник на стручни трудови, X-ти Семинар за квалитет, контрола, 
информатика и заштита во медицинска лабораториска дијагностика, со 
меѓународно учество, Охрид, 17-20 јуни 2010, усна презентација.

Предавач м-р Невенка  Величкова
Velickova, N. Gacova, M. ORAL - FACIAL CLEFTS/THE  INCIDENCE, 

CAUSES  AND  SYMPTOMS  AT THE CHILDREN HOSPITALIZED IN 
CHILDREN’S WARD  IN  STIP,  3rd Congress of the European Academy of 
Paediatric Societies, Copenhagen, 23-26 October, 2010

Kamcev, N., Kamceva, G., Vitlarova, J., Kamceva, M., Velichkova, N., 
Ikonomovska, L. PRE-TRANSFUSION TESTING OF BLOOD EXAMPLES 
AT WU TRANSFUSIOLOGY AT GENERAL HOSPITAL IN STIP, REPUB-
LIC OF MACEDONIA, General hospital in  Stip, Republic  of  Macedonia, 
Stip, Macedonia, The International Journal of Transfusion medicine, Vox  San-
guinis, July, 2010, volume 99, supplement 1

Kamcev N.,  Kamceva G., Vitlarova J., Kamceva M., Velichkova N. Iko-
nomovska L.
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PRE-TRANSFUSION TESTING OF BLOOD EXAMPLES AT WU 
TRANSFFUSIOLOGY  AT GENERAL HOSPITAL IN STIP REPUBLIC 
OF MACEDONIA, W.U. Transfusiology, General practice hospital – Stip, 
R.Macedonia

XXXIst International Congres  of  the ISBT, Berlin, Germany, June 26-
July 01, 2010

Velickova, N. Gacova, M. RANO  DIJAGNOSTICIRANJE  MUSKULNE  
DISTROFIJE (MD),  10. Kongres fi zijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 
Kladovo, 2-5 Juni, 2010, Zbornik trudova, str.293-295

Величкова, Н. МУСКУЛНА  ДИСТРОФИЈА, Пленарно предавање  
на Традиционалниот  семинар  на  Здружението  на  физиотерапевти, 
Охрид, мај, 2010. 

Velickova, N., Serafi mov, A. Milev, M. THE  ROLE OF  ICT  IN  FAM-
ILY MEDICINE, 33rd  International medical scientifi c congress for medical 
students and young  doctors , 13th - 16th May, Ohrid, 2010, Apstract  Book, 
pp 24  

Serafi mov, А,  Marolova, А.,  Donchovska, D.,  Velichkova, N.,  Milev 
M. THE ROLE OF EVIDENCE – BASED MEDICINE IN HEALTH CARE 
MANAGEMENT,  33rd  International medical  scientifi c congress  for  medical 
students  and  young  doctors, 13th - 16th May, Ohrid, 2010, Apstract  Book, 
pp 25   

Величкова, Н. Петрова, Б. НАЈЧЕСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ЗАБОЛУВАЊА КАЈ РУДАРИ ВО РУДНИЦИ ЗА ОЛОВО-ЦИНКОВА 
РУДА, Прв конгрес на студенти од здравствени струки и здравствени 
работници, 22-25 април, Битола, 2010, Зборник  на апстракти, стр.34

Величкова, Н. СОВРЕМЕНОТО СЕСТРИНСТВО И НИВОТО НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ВО Р. МАКЕДОНИЈА, Прв 
конгрес на студенти од здравствени струки и здравствени работници, 22-
25 април, Битола, 2010, Зборник  на апстракти, стр.36

Величкова, Н. ИСХРАНАТА  КАКО  ЛЕК КАЈ ДЕЦА СО 
АУТИЗАМ, Прв конгрес на студенти од здравствени струки и здравствени 
работници, 22-25 април, 2010, Битола, Зборник  на апстракти, стр.46

Асистент  Верица  Ивановска
Ivanovska V.  Regulating pharmaceutical prices in the Republic of Mace-

donia. Working Conference HSR Europe, 2010. Poster. Abstract book p.163

Помлад асс. Катерина  Смилков
D. Gorgieva, K. Smilkov, B. Gorgeska, BIOMONITORING OF MET-

ALS IN SERUM SAMPLES, Abstract book, 33rd International Medical Sci-
entifi c Congress for students and young doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, R. 
Macedonia 

K. Smilkov, D. Gorgieva, B. Gorgeska, BENEFICIAL EFFECTS OF 
PROBIOTIC USE IN FOOD, Abstract book, 33rd International Medical Scien-
tifi c Congress for students and young doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, R. Mace-
donia 
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E.Janevik-Ivanovska, I.Gjorgoski, B.Crcareva, M.Stojmirov, A.Boschi, 
L.Uccelli, M.Pasquali, D.Gjorgieva, K.Smilkov, N.Kamcev. EXPERIMEN-
TAL ANIMAL MODELS AS A FUNDAMENTAL TOOL FOR THE DE-
VELOPMENT OF NEW RADIOPHARMACEUTICALS. Serbian Journal of 
Experimental and Clinical Research, SNMS’10 Congress of Serbian Nuclear 
Medicine Society with international participation, Kragujevac, 23-26 June, 
2010; p.125 

Помлад асс. Даринка Ѓорѓиева 
Gjorgieva D, Kadifkova-Panovska T, Bačeva K, Stafi lov T. ASSESS-

MENT OF HEAVY METAL POLLUTION IN R. MACEDONIA USING A 
PLANT ASSAY, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 
May 27, 2010, DOI 10.1007/s00244-010-9543-0

K. Smilkov, D. Gjorgieva, B. Gorgeska, BENEFICIAL EFFECTS OF 
PROBIOTIC USE IN FOOD, 33rd International Medical Scientifi c Congress 
for students and young doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, Abstract book, pp 28

D. Gjorgieva, K. Smilkov, B. Gorgeska, BIOMONITORING OF MET-
ALS IN SERUM SAMPLES, 33rd International Medical Scientifi c Congress 
for students and young doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, Abstract book, pp 27

E.Janevik-Ivanovska, I.Gjorgoski, B.Crcareva, M.Stojmirov, A.Boschi, 
L.Uccelli, M.Pasquali, D. Gjorgieva, K.Smilkov, N.Kamcev. EXPERIMEN-
TAL ANIMAL MODELS AS A FUNDAMENTAL TOOL FOR THE DE-
VELOPMENT OF NEW RADIOPHARMACEUTICALS. Serbian Journal of 
Experimental and Clinical Research, SNMS’10 Congress of Serbian Nuclear 
Medicine Society with international participation, Kragujevac, 23-26 June, 
2010; p.125

Gjorgieva D, Kadifkova-Panovska T, Bačeva K, Stafi lov T. SOME 
TOXIC AND ESSENTIALS METALS IN MEDICINAL PLANTS GROW-
ING IN R. MACEDONIA, American-Eurasian Journal of Toxicological Sci-
ences (ISSN 2079-2050), 2010; 2 (1): 57-61

Помлад  асс.  Гордана Камчева
Kamceva M. Karagjozova G. Kamceva G. Kamcev N. Typical brucel-

losis symptoms in patients treated in General Hospital-Shtip MetaNET Peoject 
Scientifi c Conference: Brucellosis in SEE and Mediterrean Region, November 
12-14, 2009 Struga, Republik of Macedonia

Dimova C., Evrosimovska B., Papakoca К., Kovacevska I., Kamceva 
G., Gorgiev Z., Bojkovska D., USE OF TRANEXAMIC ACID IN ANTICO-
AGULATED ORAL SURGERY PATIENTS 15th Congres of the Balkan Sto-
matological Society Thessaloniki, Greece, 22-25-April 2010

Kamcev, N., Angelovska, B.,  Kamceva, G., and  Richter, K., 
Health Organization in Republic of Macedonia—the place of preven-
tive health care in the medical health system: advantages and disadvan-
tages. The Offi cial Journal of the European Association for Predictive, Pre-
ventive and Personalised Medicine (The EPMAJournal),14August,2010
Kamcev N.,  Kamceva, G., Vitlarova J., Kamceva M., Velichkova N. Ikono-
movska L.
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PRE-TRANSFUSION TESTING OF BLOOD EXAMPLES AT WU 
TRANSFFUSIOLOGY  AT GENERAL HOSPITAL IN STIP REPUBLIC 
OF MACEDONIA, W.U. Transfusiology, General practice hospital – Stip, 
R.Macedonia

XXXIstInternational Congres of the ISBT, Berlin, Germany, June 26-July 
01,2010

Помлад асс. Евица  Бојаџиева
Stefanova, M., Bojadzieva, E., Stefanova-Slavkov, K., Runceva, M., & 

Milosevska, Z. (2010). DIAGNOSTIC UTILITY AND CLINICAL SIGNIFI-
CANCE OF THREE PHASE BONE SCAN IN SYMPTOMATIC ACCES-
SORY NAVICULAR BONE. Oral presentation at 6th Warsaw International 
Medical Congress for Young Scientists (6-9 may,2010) Warsaw, PL. . Abstract 
Book, pp 202

Stefanova, M., Bojadzieva, E., Stefanova-Slavkov, K., & Milosevska, Z. 
(2010). VESICOURETERAL REFLUX (VUR) IN MACEDONIAN CHIL-
DREN. Poster presentation at 6th Warsaw International Medical Congress for 
Young Scientists (6-9 may, 2010) Warsaw, PL.  Abstract Book, pp 211.

Bojadzieva, E., Stefanova, M., Milosevska, Z. & Stefanova-Slavkov, 
K.,(2010). DIAGNOSTIC ACCURACY OF THE ULTRASONOGRAPHY 
IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS (AA) IN CHILDREN. 
Oral presentation at 6th Warsaw International Medical Congress for Young 
Scientists (6-9 may,2010) Warsaw, PL.  Abstract Book, pp 210.

Bojadzieva, E., Stefanova, M., Milosevska, Z. & Stefanova-Slavkov, K., 
(2010). USEFULNESS OF INTERDISCIPLINARY DVD SIMULATION IN 
PRACTICAL WORK WITH STUDENTS OF HIGH SCHOOL OF HEALTH 
IN STIP. Oral presentation at First Congress of Students of health professions 
and health workers (22-25.04.2010) Bitola, Macedonia. Abstract Book, pp 40.

Stefanova, M., Bojadzieva, E., Stefanova-Slavkov, K., & Milosevska, 
Z. (2010). FACTORS AFFECTING MEDICAL CARE IN THE INTENSIVE 
CARE UNIT. Oral presentation at First Congress of Students of health profes-
sions and health workers (22-25.04.2010) Bitola, Macedonia. Abstract Book, 
pp 34.

Stefanova-Slavkov, K., Stefanova, M., Runceva, M., Bojadzieva, E. 
& Eftimova B. EFFECTS OF INTRATECHAL MORPHINE COMBINED 
WITH SPINAL ANESTHESIA IN PATIENTS UNDERGOING ORTHOPE-
DIC SURGERY IN THE POST OPERATIVE PERIOD. IV Macedonian Con-
gress of Anesthesiologists, (23-26 September) Ohrid 2010.

Помлад  асс. Валентина  Велкоска- Накова: 
Велкоска Накова В., Марина Н., Маролова А. (2009) УЛОГА НА 

ANTI-CYCLIC CITRULLINATE PEPTIDE (ANTI-CCP) АНТИТЕЛАТА И 
IGM РЕВМАТОИДНИОТ ФАКТОР ВО СЕРОЛОШКАТА ДИЈАГНОЗА 
НА РЕВМАТОИДНИОТ АРТРИТИС И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА СО 
АКТИВНОСТА НА БОЛЕСТА. Прв македонски ревматолошки конгрес 
со меѓународно учество-МААР, 30.09-03.10, Охрид, 2009. Зборник на 
абстракти. стр. 97.
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Velkoska Nakova, V., Krstevska, B., Bosevski, M., Dimitrovski, Ch., 
Serafi mosk, V. (2009): DYSLIPIDAEMIA AND HYPERTENSION IN PA-
TIENTS WITH SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM. Contributions, Sec. 
Biol. Med. Sci., MASA, XXX, 2, p. 93–102.

Krstevska, B., Velkoska Nakova, V., ,Adamova, G., Simeonova, S., 
Dimitrovski, Ch., Livrinova, V., Serafi moski, V. (2009): ASSOCIATION BE-
TWEEN FOETAL GROWTH AND DIFFERENT MATERNAL METABOL-
IC CHARACTERISTICS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES 
MELLITUS. Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXX, 2, p. 103–114.

Krstevska, B., Mishevska, S., Janevska, E., Simeonova, S., Livrinova, V., 
Pemovska, G., Velkoska Nakova, V., Serafi moski, V. (2009): GESTATION-
AL DIABETES MELLITUS – THE IMPACT OF MATERNAL BODY MASS 
INDEX AND GLYCAEMIC CONTROL ON BABY’S BIRTH WEIGHT. 
Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXX, 2, p. 115–124. 

Помлад асс. Елена  Симеонова - Јовева
Тодосиева К., Серафимов А., Симеонова - Јовева Е., Маролова А., 

Петрова М., ПРЕВЕНЦИЈА НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ, 33ти 
интернационален медицински научен конгрес за студенти на медицина и 
млади доктори, 13-16 Мај, Охрид, 2010, Зборник на апстракти, стр. 43

Помлад  асс. Александар Серафимов
Серафимов А., ОД ЗДРАВСТВЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА КОН 

ЗДРАВСТВЕН МЕНАЏМЕНТ, Прв конгрес на студенти од здравствени 
струки и здравствени работници, 22-25 април, Битола, 2010, Зборник  на 
апстракти стр. 48

Серафимов А., Панова Г., СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ МЕНАЏМЕНТ, Прв конгрес на студенти од 
здравствени струки и здравствени работници, 22-25 април, Битола, 2010, 
Зборник  на апстракти стр. 48

Тодосиева К., Серафимов А., КОМУНИКАЦИЈА НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ПАЦИЕНТОТ ПРИ ПРОЦЕСОТ 
НА ЛЕКУВАЊЕ, Прв конгрес на студенти од здравствени струки и 
здравствени работници, 22-25 април, Битола, 2010, Зборник  на апстракти 
стр. 50

Тодосиева К., Серафимов А., Симеонова - Јовева Е., Маролова А., 
Петрова М., ПРЕВЕНЦИЈА НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ, 33ти 
интернационален медицински научен конгрес за студенти на медицина и 
млади доктори, 13-16 Мај, Охрид, 2010, Зборник на апстракти, стр. 43

Serafi mov A., Marolova A., Donchovska D., Velichkova N., Mishev 
M., THE ROLE OF EVIDENCE – BASED MEDICINE IN HEALTHCARE 
MANAGEMENT, 33rd International medical scientifi c congress for medical 
students and young  doctors 13th - 16th May, Ohrid, 2010, Apstract  Book, pp 
25

Velickova, N., Serafi mov, A. Milev, M. THE  ROLE OF  ICT  IN  FAM-
ILY MEDICINE, 33rd International medical scientifi c congress for medical stu-
dents and young  doctors, 13th - 16th May, Ohrid, 2010, Apstract  Book, pp 24
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Серафимова Е., Серафимова К., Серафимов А., 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ГНИЈНИ ИНФЕКЦИИ НА 
КОЖАТА И МЕКИТЕ ТКИВА, 4ти Конгрес на дерматовенеролозите 
на Македонија со меѓународно учество, 23-26 Декември, Охрид, 2009, 
Зборник на резимеа стр. 126

Серафимова К., Серафимов А., Серафимова Е., АЛЕРГИСКИ 
РЕАКЦИИ ОД УБОД НА ИНСЕКТИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ, 4ти 
Конгрес на дерматовенеролозите на Македонија со меѓународно учество, 
23-26 декември, Охрид, 2009, Зборник на резимеа стр. 138

Помлад  асс. Meлса Стефанова
Runceva, M., Kirov, L., Cenov, S., Stefanova, M.: TALAR NECK 

FRACTURE ASSOCIATED WITH SUBTALAR DISLOCATION, Third 
International congress of MAOT, poster presentation Ohrid, 2009, Abstract  
Book, pp 31.

Stefanova, M., Bojadzieva, E., Stefanova-Slavkov, K., Runceva, M., & 
Milosevska, Z. (2010). DIAGNOSTIC UTILITY AND CLINICAL SIGNIFI-
CANCE OF THREE PHASE BONE SCAN IN SYMPTOMATIC ACCES-
SORY NAVICULAR BONE. Oral presentation at 6th Warsaw International 
Medical Congress for Young Scientists (6-9 may, 2010) Warsaw, PL. Abstract 
Book, pp 202.

Stefanova, M., Bojadzieva, E., Stefanova-Slavkov, K., & Milosevska, Z. 
(2010). VESICOURETERAL REFLUX (VUR) IN MACEDONIAN CHIL-
DREN. Poster presentation at 6th Warsaw International Medical Congress for 
Young Scientists (6-9 may, 2010) Warsaw, PL. Abstract Book, pp 211.

Bojadzieva, E., Stefanova, M., Milosevska, Z. & Stefanova-Slavkov, K. 
(2010). DIAGNOSTIC ACCURACY OF THE ULTRASONOGRAPHY IN 
THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS (AA) IN CHILDREN. Oral 
presentation at 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scien-
tists (6-9 may, 2010) Warsaw, PL. Abstract Book, pp 210.

Bojadzieva, E., Stefanova, M., Milosevska, Z. & Stefanova-Slavkov, K., 
(2010). USEFULNESS OF INTERDISCIPLINARY DVD SIMULATION IN 
PRACTICAL WORK WITH STUDENTS OF HIGH SCHOOL OF HEALTH 
IN STIP. Oral presentation at First Congress of Students of health professions 
and health workers (22-25.04.2010) Bitola, Macedonia. Abstract Book, pp 40.

Stefanova, M., Bojadzieva, E., Stefanova-Slavkov, K., & Milosevska, 
Z. (2010). FACTORS AFFECTING MEDICAL CARE IN THE INTENSIVE 
CARE UNIT. Oral presentation at First Congress of Students of health profes-
sions and health workers (22-25.04.2010) Bitola, Macedonia. Abstract Book, 
pp 34.

Stefanova-Slavkov, K., Stefanova, M., Runceva, M., Bojadzieva, E. 
& Eftimova B. EFFECTS OF INTRATECHAL MORPHINE COMBINED 
WITH SPINAL ANESTHESIA IN PATIENTS UNDERGOING ORTHOPE-
DIC SURGERY IN THE POST OPERATIVE PERIOD. IV Macedonian Con-
gress of Anesthesiologists, (23-26 September) Ohrid 2010.
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Помлад асс. Марина Данилова  
Danilova, M., Panova, G., Ivanovska, B., PREVENTION OF ALCO-

HOLISM IN ADOLESCENTS, International summer school “Methods 
and Prevention in Social work within Mental Health System”, 17-22th august 
Ohrid, 2010

Jordanovski, J., Peshevska, B., Danilova, M., Panova, G., Ilievski, 
V., PSYCHO-SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN SEXUALLY 
ABUSED AT PEDOPHILIA AND INCEST, International summer school 
“Methods and Prevention in Social work within Mental Health System”, 17-
22th august Ohrid, 2010

Данилова, М., ПРЕВЕНЦИЈА НА ПОВРЕДИ СО ОСТРИ 
ПРЕДМЕТИ КАЈ ЛАБОРАТОРИСКИТЕ РАБОТНИЦИ, X семинар за 
квалитет, контрола, информатика и заштита во медицинска лабораториска 
дијагностика,  17-20 јуни 2010, Охрид

Данилова, М., ПОЈАВА НА ХЕПАТИТ Ц КАЈ ДАРИТЕЛИТЕ НА 
КРВ И НАЧИНИ НА ПРЕВЕНЦИЈА, X семинар за квалитет, контрола, 
информатика и заштита во медицинска лабораториска дијагностика,  17-
20 јуни 2010, Охрид

Ivanova, N., Spasov, M., Gjorgoski, I., Hadzi-Pertusev, N., Danilova, 
M., THE INFLUENCE OF COLLAGEN TYPE II INDUCED ARTHRITIS 
OVER ACTIVITY OF CERTAIN HEPATAL ENZYMES IN WHITE LAB 
RAT,  33rd International medical scientifi c congress for medical students and 
young  doctors, 13th - 16th May, Ohrid  2010, Apstract  Book, pp 71

НОВИ  ИЗБОРИ  НА  НАСТАВНИЧКИ  И  СОРАБОТНИЧКИ  
КАДАР

Звање 
Вонреден 
професор

Доцент
Насл. 

вонреден
Насл. 
доцент

предавач
Асистент

(спецјалист)
 д-р 
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Јаневиќ 

Ивановска

 д-р Бистра 
Ангеловска

 д-р 
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Ќаева 

Пејковска

д-р Татјана 
Рушковска

д-р Антонио 
Панов

д-р Елена 
Амбаркова 
Виларова

д-р Цена 
Димова

д-р Татјана 
Јосифовска

 д-р Невенка 
Лабан 
Гучева

д-р Благој 
Шаклев

д-р Елизабета 
Џидрова

д-р Стипица 
Поповски

д-р Јорг 
Бабин

д-р Зоран 
Ханџиски

д-р Билјана 
Ефтимова

д-р Тања 
Анѓушева

д-р Лилјана 
Стевчева

д-р Иван 
Богески

д-р Јованка 
Стојменова

д-р Шпенд 
Идризи

д-р Љиљана 
Симоновска

д-р Владо 
Петровски

м-р Билјана 
Лазарова

д-р Марија 
Вавлукис

д-р Никица 
Атанасова

д-р Бранислава 
Вујаниќ – 
Серафимов

д-р Темелко 
Србиновски

д-р Весна 
Трајкова

д-р Лидија 
Икономовска

д-р Елена 
Личкова 
Едровска
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д-р Страхил 
Газепов

д-р Илија 
Милев

д-р Верица 
Димовска

д-р Роза 
Арсова 
Беркова

д-р Јулијана 
Максимови- 
Милева

д-р Стаменка 
Јанкуловска

д-р Стојка 
Василева

д-р Снежана 
Дончовска
д-р Јован 
Мирчевски
д-р Никола 
Христов
д-р Венцо 
Шопов

д-р Зоран 
Шишков
д-р Сашо 

Младеновски
д-р Марјан 
Јосифовски
д-р Иван 
Милев

д-р Лидија 
Велјановска

д-р Александар 
Митевски
д-р Ѓорѓи 
Велков

д-р Мирјана 
Рунчева
д-р Сашо 
Ценов

д-р Валентина 
Златковска
д-р Велик 
Грков

д-р Глорија 
Караѓозова
д-р Димитар 
Кожухаров
д-р Јорданка 
Витларова
д-р Марија 
Димитрова
д-р Марина 
Гацова

д-р Милка 
Камчева

д-р Светлана 
Тофиловска 
Јосифовска
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д-р Севда 
Гацова

д-р Слободан 
Рогач

Предавач Асистент Помлад  асистент
М-р Васка 
Здравкова

М-р Мире Спасов Помл. асс. Мишко Милев

Спец. Даница Дончовска Помл.асс. Тоше Крстев

М-р Александар Цветковски Помл.асс. Даринка Ѓорѓиева

М-р Верица Ивановска Помл.асс. Ангела Маролова
Помл.асс. Мелса Стефанова
Помл.асс.Евица Бојаџиева
Помл.асс.Марина Данилова

ДРУГИ  АКТИВНОСТИ
Учество  на  конгреси  и семинари:
Проф. д-р   Билјана  Ѓоргеска

14th Hellenic Symposium of Medicinal Chemistry, 23-25 април, Солун 
2010

2-ра Конференција за интелектуална сопственост во фармацевтската 
индустрија, 4 мај 2010, Скопје, Р. Македонија

33rd International Medical Scientifi c Congress for students and young 
doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, R. Macedonia

Waters Consumables Seminar 2009 (Biotek), Универзитет “Св. Кирил 
и Методиј”, Фармацевтски факултет, ноември 2009 год. Скопје, Р. 
Македонија.

Доцент   Гордана  Панова
Stress Management American Corner Stip. 28-04-2010-Stip
Предавање-обука  на наставници,педагози и др.вработени во детските 

градинки и родители  од Штип(03-2010) на тема:Работа со деца со Аути-
зам и АДХД-синдромот(откривање,прием,работа,социјализација и начин 
на работа) со овие деца,како и вклучување во новоотворената паралелка 
за аутистицни деца.

Учество на летен камп како ментор -Roma Resurs Centar-проект 
на владата за студенти од Медицнски факултет и ученици од средни 
здравствени училишта-15-22-08-2010-Охрид

Сертификати за учество на научни предавања и едукација за 
реанимација и здравствена нега во специјалната болница,,Филип 
Втори‘‘-1-2-06-2010

Учество во проект на владата како предавач на тема,,Водич низ 
законот за заштита на правата на пациентите‘‘-ОПМ-Скопје
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Доцент  Цена  Димова
Учество во Програмата за јавно здравство под покровителство 

на Фондацијата Институт отворено општество Македонија ФИООМ - 
Програмата за медицински стипендии/ компонента за застапување, Летен 
камп, Охрид  15-22. 8. 2010 Обука и работилници на менторите и идните  
студенти – стипендисти. 

Доцент  Бистра Ангеловска
DAAD-Deutscher Akademischer Austausch Dienst, SUMMER SCHOOL 

OHRID, “Methods and Prevention in Social work within Mental Health Sys-
tem”, 

Angelovska B., Kamchev N.: Preventive Health Protection in Macedo-
nia, Ohrid, 17-22.08.2010

Доцент  Татјана  Рушковска
Society of Free Radical Research – Europe Meeting 2009, Rome, August 

26-29, 2009.
17-th Meeteng of Balkan Clinical Laboratory Federation and 5-th Mace-

donian National Congress of Medical Biochemists, Ohrid, September, 16-19, 
2009; Secretary of organizing commetee.

X-ти Семинар за квалитет, контрола, информатика и заштита во 
медицинска лабораториска дијагностика, со меѓународно учество, Охрид, 
17-20 јуни 2010; член на стручен одбор.

Предавач  м-р  Невенка  Величкова
Предавања на тема: Примена на современите техники и технологии 

во образовниот процес (примена на интерактивните табли во наставниот 
процес) на факултетите при Универзитетот „Гоце Делчев“ – организирани 
од ИТ академијата 

Предавања од д-р  Никола Сиков, истражувач (postdoctoral fel-
low) на Невролошкиот институт (Montreal Neurological Institute) при 
Универзитетот McGill во Монтреал, на тема „Магнетна резонанца: од 
мултидисциплинарни корени до плодни интердисциплинарни гранки“ 
организирани од Универзитетот Гоце Делчев  во  Штип

Предавања од Д-р Димитриј Соловјев од Истражувачкиот центар во 
Кембриџ на тема:  Позитронска емисиона томографија,  организирани од 
Универзитетот Гоце Делчев  во  Штип

Предавања организирани од Специјална болница Филип  Втори 
„Периферна васкуларна болест – дијагноза, третман и превенција“.

Традиционален   семинар  на  Здружението  на  физиотерапевти, 
Охрид, мај, 2010, Предавач

International medical scientifi c congress for medical students and young  
doctors , 13th - 16th May, Ohrid, 2010 (орални и постер  презентации)

Прв конгрес на студенти од здравствени струки и здравствени 
работници, 22-25 април, Битола, 2010 (орални и постер  презентации), 
Прва награда за најдобра презентација во сесија оригинални трудови
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Асистент  Верица  Ивановска
Учество со постер на Работната конференција за истражување на 

здравствените системи, Хаг, Холандија Април 2010 год

Помлад асс. Катерина Смилков 
33rd International Medical Scientifi c Congress  for  students  and  young  

doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, R. Macedonia

Помлад асс. Даринка  Ѓорѓиева
Istanbul University Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey 
(Институт за форензички науки, Истанбулски Универзитет, 

Токсиколошка лабораторија, Истанбул, Турција), 15.03.-30.03.2010 год., 
Студиски  престој

EUROFORENSIC Forensic Science Conference & Exhibition, 26-28 
март 2010, Истанбул, Турција

2-ра Конференција за интелектуална сопственост во фармацевтската 
индустрија, 4 мај 2010, Скопје, Р. Македонија

33rd International Medical Scientifi c Congress for students and young 
doctors, 13-16.05.2010, Ohrid, R. Macedonia

Workshop Leco – Food analysis, Универзитет  “Гоце Делчев”, ноември 
2009 год. Штип, Р. Македонија

Waters Consumables Seminar  2009 (Biotek), Универзитет “Св. Кирил 
и Методиј”, Фармацевтски факултет, ноември 2009 год. Скопје, Р. 
Македонија

Помлад  асс.  Гордана Камчева
Присуство на Четвртиот Конгрес на кардиолозите на Македонија, со 

меѓународно учество, од 02 до 05  јуни, 2010 година во Охрид, Македонија 
Добиена стипендија од ДААД за стручно усовршување на Клиника за 

кардиологија-Нинберг, Германија  од 13.01-27.01.2010год

Помлад  асс.  Валентина  Велковска- Накова
Прв македонски ревматолошки конгрес со меѓународно учество  

МААР, 30.09-03.10, Охрид, 2009 (постер  презентација)

Помлад асс. Марина Данилова
Стручно усовршување во Нирнберг, Германија, 13.01-27.01.2010, 

во клиниката и превентивниот здравствен дом во Нирнберг реализирано  
преку DAAD-проектот

Помлад асс. Мелса Стефанова
6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (6-9 

may, 2010), Poland. Oral presentation - Diagnostic utility and clinical signifi -
cance of three phase bone scan in symptomatic accessory navicular bone.

Прв конгрес на студенти  по здравствени струки и здравствени 
работници (22-25 април) 2010, Битола, Македонија. Усна презентација на 
тема: Фактори кои влијаат врз медицинската нега во единица за интензивна 
нега.
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OMI- Salzburg Medical Seminars International- ONCOLOGY II (Sep-
tember- 2010).Oral presentation: Detection of bilateral, multifocal breast can-
cer and assessment  of tumor response to neoadjuvant chemotherapy by Tc-
99m sestamibi imaging- a case report.

Помлад асс. Евица  Бојаџиева
OMI- Salzburg Medical Seminars International- Pediatric Emergency 

Care (March- 2010).Oral presentation: Child with febrile convulsions and id-
iopathic trombocitopenic  purpura - a case report

6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (6-9 
may, 2010), Poland. Oral presentation. ). Diagnostic accuracy of the ultraso-
nography in the diagnosis of acute appendicitis (AA) in children.

ВОДЕЊЕ  НА  КНИГА  ЗА  ПОСЕТА  НА  СТРАНЦИ 
Во академската 2009/2010 г. во просториите на Униврзитетот „Гоце 

Делчев”  предавања одржа  д-р  Никола Сиков, истражувач (postdoctoral 
fellow) на Невролошкиот институт (Montreal Neurological Institute) при 
Универзитетот McGill во Монтреал, на тема „Магнетна резонанца: од 
мултидисциплинарни корени до плодни интердисциплинарни гранки“.

Д-р Димитриј Соловјев од Истражувачкиот центар во Кембриџ, кој 
воедно е раководител на Британскиот истражувачки центар за малигни 
заболувања во Кембриџ, во просториите на Универзитетот Гоце Делчев, 
одржа предавање од областа на Нуклеарната медицина во Ректоратот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ на тема „Позитронска емисиона 
томографија“. Предавањето  го следеа поголем број на студенти, 
асистенти и професори  од Факултетот за медицински науки.  Д-р Димитриј 
Соловјев, се задржа на современата дијагностичка метода за молекуларна 
визуализација и навремено откривање и следење на малигните заболувања. 

Размена на студенти со Универзитетот за медицински науки во 
Самара Русија и Факултетот за медицински науки при универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

Делегација на Факултетот за медицински науки од Штип го посети 
Универзитетот за медицински науки во Софија, Република Македонија, во 
Ниш, Република Србија и Југозападниот Универзитет „Неофит Рилски“ 
во Благоевград, Република Бугарија.

ПОСЕТА НА ДОМАШНИ ДЕЛЕГАЦИИ
Делегација на Специјалната болница по хируршки болести „Филип 

Втори“, предводена од директорот академик д-р Жан Митрев, престојуваше 
во посета на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, при што оствари 
средба со ректорот проф. д-р Саша Митрев, проректорите и деканот на 
Факултетот за медицински науки, проф. д-р Никола Камчев. За време 
на престојот во Штип беше одржано и предавање на тема „Периферна 
васкуларна болест – дијагноза, третман и превенција“.

Благодарение на  мрежниот систем на Универзитетот „Гоце Делчев“, 
во    почетокот на вториот семестар (февруари) од академската 2009/2010 
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на Факултетот за медицински науки  се воспостави видеоконференциска 
врска со Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“  од 
каде студентите можат добијат бројни клинички искуства, но и да ги следат 
предавањата  од  многу  други реномирани  Универзитети и институции 
ширум светот. 

ПАТУВАЊЕ  НА  ВРАБОТЕНИТЕ  ВО  СТРАНСТВО
Помлад асс. Даринка  Ѓорѓиева
Istanbul University Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey 
(Институт за форензички науки, Истанбулски Универзитет, 

Токсиколошка лабораторија, Истанбул, Турција), 15.03.-30.03.2010 год., 
Студиски  престој

EUROFORENSIC Forensic Science Conference & Exhibition, 26-28 
март 2010, Истанбул, Турција

Помлад асс. Евица  Бојаџиева
OMI- Salzburg Medical Seminars International- Pediatric Emergency 

Care (March- 2010).Oral presentation: Child with febrile convulsions and id-
iopathic trombocitopenic  purpura - a case report 6th Warsaw International 
Medical Congress for Young Scientists (6-9 may, 2010), Poland. Oral presen-
tation. ). Diagnostic accuracy of the ultrasonography in the diagnosis of acute 
appendicitis (AA) in children.

Помлад асс. Мелса Стефанова
6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (6-9 

may, 2010), Poland. Oral presentation - Diagnostic utility and clinical signifi -
cance of three phase bone scan in symptomatic accessory navicular bone.

OMI- Salzburg Medical Seminars International- ONCOLOGY II (Sep-
tember- 2010).Oral presentation: Detection of bilateral, multifocal breast can-
cer and assessment  of tumor response to neoadjuvant chemotherapy by Tc-
99m sestamibi imaging- a case report.
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XVII.9. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА

Вовед
Факултетот за туризам и бизнис логистика, со седиште во Гевгелија 

и дисперзирани студии во Штип, како високообразовна установа, единица 
во состав на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, започна со 
работа на 1.10.2009 година. 

Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со 
една студиска програма, односно насока туризам во Гевгелија и во Штип. 
Бројот на студенити во првата академска година изнесуваше 150 редовни 
и вонредни студенти, од кои 102 во Гевгелија и 48 во Штип. Предавања-
та на Факултетот се одржуваа во една предавална во Хотел „Пелагонија“ 
- Гевгелија, и во една предавална на Економскиот факултет (поранешен 
Пионерски дом) во Штип. 

На Факултетот, во првата академска година, се запишаа и започнаа 
со свои студии студенти од речиси сите градови од источниот дел на Ре-
публика Македонија.

1. Формирање нови насоки
Во академска 2009/2010 година, покрај наведената насока туризам, 

студентите добија можност да студираат и на уште две нови насоки, и тоа 
на насоката Бизнис логистика во Гевгелија и Скопје, и на насоката Гаст-
рономија, исхрана и диететика во Штип (Одлука донесена на 2.9.2009 г.). 

Бројот на студенти кои се запишани во академската 2009/2010 годи-
на, ја надмина бројката од 450, од кои 220 во Гевгелија, 110 на дисперзира-
ните студии во Штип и 120 студенти на дисперзираните студии во Скопје. 
Факултетот за туризам и бизнис логистика со оваа бројка стана една од 
поатрактивните единици на Универзитетот. 

Во изминатата академска 2009/2010 година, покрај зголемениот инте-
рес за студирање видлив од бројот на запишаните, регистирани се и првите 
студенти од централниот и западниот дел на Република Македонија (Ве-
лес, Кавадарци, Неготино, Крушево, Прилеп и сл.).  Додека пак, во Скопје 
регистрираме и студенти од Куманово, Крива Паланка, Кратово и Тетово.   

Вработените во Факултетот, се разбира и на раководната структу-
ра на Универзитетот, за следната академска 2010/2011 година, планираат 
бројот на новозапишани студенти да ја надмине бројката од 600 студенти, 
кои покрај на постојните студиски програми би се запишале и на нова 
студиска насока Гастронимија, исхрана и диететика со седиште во Скопје 
(Одлука бр.2602-32/4 донесена на 21.1.2010 г.). Исто така, за потребите 
на Факултетот планирана е адаптација на Пионерскиот дом „Јосип Броз-
Тито“ во Гевгелија, како и адаптација на еден дел од Средно училишниот 
центар „8-ми Семптември“ - Скопје за потребите на Факултетот за тури-
зам и бизнис логистика.  

Со Одлука бр.0901-1730/5 донесена на 14.12.2009, Универзитетот ја 
усвои студиската програма на втор циклус на универзитетски (академски) 
студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика, насока Меѓунаро-
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ден туризам. Додека пак, со Решение бр.12-117/2 од 28.05.2010 г. донесена 
од Одборот за акредитација на 27-та седница одржана на 12.05.2010 го-
дина, на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, и се одобрува акредитација на студискта програма 
од вториот циклус двегодишни магистерски студии од областа на меѓуна-
роден туризам.    

Со Известување бр.12-5125/2 од 8.10.2010 год., Министерството за 
образование и наука, на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се дава согласност за организирање 
на обуки за туристички водич, туристички придружник и раководител на 
туристичка агенција. Факултетот планира со овој вид на обука да започне 
во почетокот на 2011 година.

   
2. Структура
Бројот на вработени во Факултетот во текот на 2009/2010 година се 

11 лица, од кои 3 професори, 2 асистент, 2 помлади асистенти, 1 лаборант, 
1 технички секретар и 2 референти по студенски прашања. Планираното 
е за следната академска 2010/11 година бројот на вработени да се зголеми 
за уште неколку професори и асистенти.  

Наставната дејност на Факултетот во текот на 2009/10 година ја из-
ведуваат:

б 3 – доценти: 
 – доц. д-р Нако Ташков, избран во 2008 г.; за декан избран во 2009 

година;
 – доц. д-р Никола В.Димитров, избран во 2008 г.; за продекан избран 

2009 г.
 – доц. д-р Златко Јаковлев, избран во 2008 г. 
б 2 – асистенти – магистри на наука: 

 – асс. м-р Цане Котески, избран во 2008 г., за доцент избран јули 2010, 
со ангажман како доцент од академска 2010/2011 г.

 – ас. м-р Дејан Методијески, избран 2008 г.
б 2 – помлади ассистенти: 

 – пом.асс. м-р Тања Ангелкова, избран 2009 г.
 – пом. асс.м-р Душко Јошески, избран 2009 г.
б 1 – лаборант: Душица Санева 
б 1 - технички секретар: Павлина Ичева  
б 2 - референти по студенски прашања: 

 – Катерина Делева, 
 – Марио Параклиев

3. Катедри
Катедри во состав на Факултетот 
Согласно со Правилникот во составот на Факултетот се следните 

катедри:
 – Катедра за туризам 
 – Катедра за гастрономија, исхрана и диететика
 – Катедра за бизнис логистика 
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Од академска 2008/2009 година со работа започна само катедрата за 
туризам.

Активности на катедрите
На катедрата за туризам се реализира настава од академска 2008/2009 

година, додека пак останатите две катедри: за гастрономија, исхрана и ди-
ететика и за бизнис логистика со реализација на настава ќе започнат од 
новата академска 2010/2011 година. 

Како во минатата 2008/2009 година и во текот на академската 2009/10 
година студентите активно ги посетуваа предавањата и вежбите на сите 
наставни предмети. Сите студенти – редовни и вонредни изработија и 
предадоа семинарски предмети по сите наставни предмети. Исто така, во 
двата семестри, студентите кај речиси сите наставни предмети постигнаа 
одлични резултати на колоквиумите и завршните испити. Добри резулта-
ти се постигнати и на трите испитни рокови-сесии:  зимска (феруарска), 
летна (јунска) и есенска (септемвриска). 

Со Одлука бр. 2602-40/7 од 24.4.2010 год. во рамките на катедрата за 
туризам ќе се реализира стручен испит-обука за полагање на туристич-
ки водич, туристички придружник и раководител со туристичка агенција. 
Стручниот испит планирано е да започне со реализација на проекот „Тур-
ретур“ и тоа од месец декември 2010 година.

Во текот на лените месеци студентите реализираа задолжителна фе-
ријална пракса во познати хотели, ресторани, туристички агенции и дру-
ги угостителски објекти во Гевгелија, Штип, Охрид, Струмица, Радовиш, 
Дојран, Скопје и други градови во Република Македонија.  

  
Раководители на катедрите
Раководители на катедрата за туризам е доц. д-р Нако Ташков. Ра-

ководители на другите две катедри ќе бидат назначени за скоро време, 
односно до крајот на академската 2010/11 година.

4. Изваштај од одржаните седници на наставно-научните совети
Одржани седници со дневен ред и донесени одлуки:

Дневен ред на 14. седница на Наставно-научниот совет (ННС) и 1. 
седница на  Катедрата за туризам, одржани на ден 16.9.2009 год.:

Усвојување на записници од 11-та, 12-та и 13-та  седница на Наставно - 
научниот совет
1. Донесување на предлог-одлука за потребата од ангажирање на 

наставник на Факултетот за туризам и бизнис логистика  при 
Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип од Економскиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип

2. Донесување на предлог-одлука за потребата од ангажирање на 
наставник на Факултетот за туризам и бизнис логистика  при 
Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип од Факултет за природни и 
технички науки  при Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип
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3. Донесување на предлог-одлука за потребата од ангажирање на 
наставник на Факултетот за туризам и бизнис логистика  при 
Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип од Економскиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип

4. Донесување на предлог-одлука за потребата од ангажирање на 
наставници на Факултетот за туризам и бизнис логистика  при 
Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип од Филолошки факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип

5. Донесување на предлог-одлука за потврдување избор на раководител 
на Катедрата за туризам на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип

Донесени одлуки на седницата:
Записник од одржаната 14-та седница на ННС од 16.9.2009 година

1. Донесување на Одлука за потребата од ангажирање на наставник на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика  при Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во  Штип од Економскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“  во  Штип

2. Донесување на Одлука за потребата од ангажирање на наставник на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика  при Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во  Штип од Факултет за природни и технички науки  при 
Универзитетот „Гоце Делчев“  во  Штип

3. Донесување Одлука за потребата од ангажирање на наставник на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика  при Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во  Штип од Економскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“  во  Штип

4. Донесување на Одлука за потребата од ангажирање на наставници на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика  при Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во  Штип од Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во  Штип

5. Донесување на одлука за потврдување избор на раководител на 
Катедрата за туризам на  Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Дневен ред на 15. седница на ННС одржана на ден 22.9.2009 год.:
1. Донесување на  предлог - одлука за избор на  помлад асистент на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип  за наставно-научната област економски науки.                

2. Донесување на  предлог - одлука избор на  помлад асистент на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип  за наставно-научната област туризам и 
угостителство.

3. Донесување на предлог - одлука одлука избор на  доцент д-р на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип  за наставно-научната област трговско право.                



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

620

4. Донесување на предлог - одлука  за утврдување на потреба за 
распишување на конкурс за избор на  1 (еден)  соработник во звање 
помлад асистент/асистент  на  Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за научната 
област туризам и угостителство.

5. Донесување на предлог - одлука на потреба за распишување на конкурс 
за избор на  1 (еден)  соработник во звање помлад асистент/асистент  
на  Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ Штип за научната област економски науки.

Донесени одлуки на седницата:
Записник од одржаната 15. седница на ННС од 22.9.2009 година 

1. Донесување на  одлука за избор на  помлад асистент на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип  за наставно-научната област економски науки.                

2. Донесување на  одлука избор на  помлад асистент на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип  за наставно-научната област туризам и угостителство.

3. Донесување на одлука одлука избор на  доцент д-р на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип  за наставно-научната област трговско право.                

4. Донесување на одлука  за утврдување на потреба за распишување 
на конкурс за избор на  1 (еден)  соработник во звање помлад 
асистент/асистент  на  Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за научната област туризам 
и угостителство.

5. Донесување на одлука на потреба за распишување на конкурс за 
избор на  1( еден)  соработник во звање помлад асистент/асистент  на  
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип за научната област економски науки.

Дневен ред на 16. седница на ННС, одржана на 9.10.2009 год.:
Усвојување на записници од 13-та,14-та и 15-та на Наставно-научниот 

совет
1. Донесување на предлог - одлука за одобрување средства за учество на 

меѓународен симпозиум во Охрид на тема „Географија и одржливиот 
туризам“ од 22-25.10.2009 година.

2. Донесување на  предлог - одлука за ангажирање на професор и 
соработник по Трговско право од Економски факултет при УГД-
Штип, на насока Бизнис логистика на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување на  предлог - одлука за ангажирање на по Англиски јазик 
на насока Туризам на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на  предлог - одлука за ангажирање на професор по 
Англиски јазик на насока Бизнис логистика на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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5. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на лица за 
електронско учење на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

6. Донесување на  предлог - одлука усвојување на Правилникот за работа  
на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

7. Донесување на  предлог - одлука за воведување на Грчки јазик на 
насоките Туризам, Бизнис логистика и Гастрономија, исхрана 
и диететика на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

8. Донесување на предлог - одлука за одобрено отсуство за одење на 
обуки од област Туризам во Египет од Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

9. Донесување на  предлог - одлука за продолжена испитна сесија на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

Донесени одлуки на седницата:
Записник од одржаната 16. седница на ННС од 9.10.2009 година 

1. Донесување на одлука за одобрување средства за учество на 
Меѓународен симпозиум во Охрид на тема „Географија и одржливиот 
туризам“ од 22-25.10.2009 година.

2. Донесување на одлука за ангажирање на професор и соработник по 
Трговско право од Економски факултет при УГД-Штип, на насока 
Бизнис логистика на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување на одлука за ангажирање на професор по англиски јазик 
на насока Туризам на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на  одлука за ангажирање на професор по англиски 
јазик на насока Бизнис логистика на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Донесување на одлука за ангажирање на лица за електронско учење 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

6. Донесување на одлука усвојување на Правилникот за работа  на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

7. Донесување на одлука за воведување на Грчки јазик на насоките 
Туризам, Бизнис логистика и Гастрономија, исхрана и диететика на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

8. Донесување на одлука за одобрено отсуство за одење на обуки од 
област Туризам во Египет од Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип .
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9. Донесување на  одлука за продолжена испитна сесија на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

Дневен ред на 17. седница на ННС одржана на ден 29.10.2009 год.:
1. Донесување на  предлог - одлука за усвојување на Годишен извештај 

за учебната 2008/2009 година на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

2. Донесување на  предлог - одлука за одредување на цена на книгите 
кои се користат како наставна и стручна литература од Факултетот 
за туризам и угостителство -Охрид  на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување на  предлог - одлука за усвојување на студиска програма 
хотелско-ресторанска насока на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на  предлог - одлука за одобрување на отсуство заради 
присуство на саем на книга во Белград на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Донесени одлуки на седницата:
Записник од одржаната 17. седница на ННС од 29.10.2009 година 

1. Донесување на  одлука за усвојување на Годишен извештај за учебната 
2008/2009 година на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип .

2. Донесување на  одлука за одредување на цена на книгите кои се 
користат како наставна и стручна литература од Факултетот за 
туризам и угостителство -Охрид  на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип .

3. Донесување на  одлука за усвојување на Студиска програма хотелско-
ресторанска насока на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип .

4. Донесување на  одлука за одобрување на отсуство заради присуство 
на саем на книга во Белград на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Дневен ред на 18. седница на ННС одржана на ден 20.11.2009 год.:
Усвојување на записници од 16. и 17. на Наставно - научниот совет

1. Донесување на предлог - одлука за реализирање на втор колоквиум 
во зимскиот семестар на учебната 2009/2010 година на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип 

2. Донесување на  предлог - одлука за пристапување на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ за 
членка на ХОТАМ  на Р. Македонија

3. Донесување на  предлог - одлука за набавка на стручна литература 
за потребите на Факултет за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
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4. Донесување на  предлог - одлука за одобрување на исплата на патни 
трошоци

5. Донесување на  предлог - одлука за усвојување на барањата од 
студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика за 
преминување помеѓу студиски програми

Донесени одлуки на седницата:
Донесување на  одлука за реализирање на втор колоквиум во зимскиот 

семестар на учебната 2009/2010 година на  Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
1. Донесување на  одлука за пристапување на Факултетот за туризам 

и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“  за членка на 
ХОТАМ  на Р. Македонија

2. Донесување на  одлука за набавка на стручна литература за потребите 
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип

3. Донесување на  одлука за одобрување на исплата на патни трошоци
4. Донесување на  одлука за усвојување на барањата од студентите на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика за преминување помеѓу 
студиски програми

Дневен ред на 19. седница на ННС одржана на ден 4.12.2009 год.:
Дневен ред на 2. седница на Катедрата за туризам одржана на ден 

4.12.2009 год.:
Усвојување на записникот од првиот состанок на Катедрата за 

туризам од 16.9.2009 г.
1. Донесување на предлог - одлука за  усвојување  на  студиската  

програма  на втор циклус  на  универзитетски  (академски)  студии  на 
Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип на Катедра за туризам.

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за  усвојување  на  студиската  програма  на 

втор циклус  на  универзитетски  (академски)  студии  на Факултет 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип на Катедра за туризам.

Дневен ред на 20. седница на ННС одржана на ден 25.12.2009 год.:
1. Донесување на предлог - одлука за утврдување на наставничкиот 

и соработнички кадар за реализирање на наставата  и вежбите на 
студиските програми на Факултет за туризам и бизнис логистика во 
летниот семестар на учебната 2009/2010 година

2. Донесување на  предлог - одлука за ангажирање на наставник од 
Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

624

3. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник од 
Факултетот за  природни и технички науки  при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип 

4. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник од 
Економскиот факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

5. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник од 
Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје 

6. Донесување на  предлог -одлука за определување на координатор и 
основен состав на тимот за  изведување на наставата во Гевгелија на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот„Гоце 
Делчев“ Штип по наставната дисциплина „Англиски јазик“ во летен 
семестар за учебната 2009/2010 година

7. Донесување на предлог - одлуки за ангажирање на наставници од 
Филолошки факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
наставните дисциплини: Англиски јазик, Руски јази и Шпански јазик 
на насоките: Туризам, Бизнис логистика и Гастрономија, исхрана и 
диететика во Штип и во Скопје.

8. Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство за 
патување во земјава

9. Донесување на предлог - одлуки за префрлување на студенти од една 
студиска програма на друга, одлуки за префрлување на студенти од 
една единица на друга, одлуки за префрлување од еден универзитет 
на друг универзитет, одлука за примање на студенти после уписите и 
одлука за ослободување од партиципација на бранителите.

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за утврдување на наставничкиот и соработнички 

кадар за реализирање на наставата  и вежбите на студиските програми 
на Факултет за туризам и бизнис логистика во летниот семестар на 
учебната 2009/2010 година

2. Донесување на  одлука за ангажирање на наставник од Факултетот за 
информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

3. Донесување на одлука за ангажирање на наставник од Факултетот 
за  природни и технички науки  при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип 

4. Донесување на одлука за ангажирање на наставник од Економскиот 
факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

5. Донесување на одлука за ангажирање на наставник од Економскиот 
институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

6. Донесување на  одлука за определување на координатор и основен 
состав на тимот за изведување на наставата во Гевгелија на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот “Гоце 
Делчев“ Штип по наставната дисциплина „Англиски јазик“ во летен 
семестар за учебната 2009/2010 година

7. Донесување на одлуки за ангажирање на наставници од Филолошки 
факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставните 
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дисциплини: Англиски јазик, Руски јази и Шпански јазик на насоките: 
Туризам, Бизнис логистика и Гастрономија, исхрана и диететика во 
Штип и Скопје.

8. Донесување на одлука за одобрување на отсуство за патување во 
земјава

9. Донесување на одлуки за префрлување на студенти од една студиска 
програма на друга, одлуки за префрлување на студенти од една 
единица на друга, одлуки за префрлување од еден универзитет на 
друг универзитет, одлука за примање на студенти после уписите и 
одлука за ослободување од партиципација на бранителите

Дневен ред на 21. седница на ННС одржана на ден 21.1.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлука за отворање на дисперзирани студии 

на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип на Катедрата за гастрономија , исхрана и диететика 
во Скопје

2. Донесување на предлог - одлука за утврдување на термини 
за пријавување и полагање на завршени испити во јануарско-
февруарската испитна сесија на Факултет за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2009/2010 година

3. Донесување на предлог - одлука за усвојување на предлог-програма за 
полагање на раководител на туристичка организација на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на  одлука за отворање на дисперзирани студии на 

Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип на Катедрата за гастрономија, исхрана и диететика 
во Скопје

2. Донесување на  одлука за утврдување на термини за пријавување и 
полагање на завршени испити во јануарско-февруарската испитна 
сесија на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009/2010 година

3. Донесување на одлука за усвојување на предлог програма за полагање 
на раководител на туристичка организација на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Дневен ред на 22. седница на ННС одржана на ден 11.2.2010 год.:
Усвојување на записниците од 18та, 19та, 20та и 21та седница на ННС

1. Донесување на предлог - одлука за оправдано отсуство за патување 
во странство

2. Донесување на предлог - одлука за предлагање број на студенти 
за запишување во прва година на Факултет за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  во учебната 
2010/2011
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3. Донесување на  предлог - одлука за утврдување на термини за  
полагање на испити во јануарско-февруарската испитна сесија на 
Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2009/2010 година

4. Донесување на предлог - одлука за утврдување на термини за  заверка 
на зимен семестар и упис на летен семестар на Факултет за туризам 
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
учебната 2009/2010 година

5. Донесување на предлог - одлука за утврдување на наставник во 
насловно звање-вонреден професор на Факултет за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

6. Донесување на предлог - одлука за користење на учебници за 
потребите на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

7. Донесување на предлог - одлука за утврдување на наставник во сите 
звања на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип

8. Донесување на предлог - одлука за утврдување на наставник во 
насловно звање- насловен доцент на Факултет за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

9. Донесување на предлог - одлуки за признавање на испити од студенти 
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2009/2010 година

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за оправдано отсуство за патување во странство
2. Донесување на одлука за предлагање број на студенти за запишување 

во прва година на Факултет за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  во учебната 2010/2011

3. Донесување на  одлука за утврдување на термини за  полагање на 
испити во јануарско-февруарската испитна сесија на Факултет за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип во учебната 2009/2010 година

4. Донесување на  одлука за утврдување на термини за  заверка на зимен 
семестар и упис на летен семестар на Факултет за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 
2009/2010 година

5. Донесување на  одлука за утврдување на наставник во насловно звање-
вонреден професор на Факултет за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

6. Донесување на одлука за користење на учебници за потребите на 
Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип

7. Донесување на  одлука за утврдување на наставник во сите звања на 
Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип
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8. Донесување на  одлука за утврдување на наставник во насловно 
звање- насловен доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

9. Донесување на одлуки за признавање на испити од студенти на 
Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2009/2010 година

Дневен ред на 23-та седница на ННС одржана на ден 10.3.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлука за воведување и утврдување на 

термини за  пријавување на завршен испит за априлскиот испитен  
рок на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009-2010 година

2. Донесување на предлог - одлука за реализирање на прв и втор 
колоквиум во летниот семестар на учебната 2009/2010 година

3. Донесување на  одлука за утврдување на термини за  пријавување 
на завршен испит за  јунската испитна сесија  во учебната 
2009/2010 година на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

4. Донесување на предлог - одлука утврдување на термини за  
полагање на завршен испит за  јунската испитна сесија  во учебната 
2009/2010 година на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

5. Разгледување на извештај на факултетот за туризам и бизнис 
логистика од реализираната посета на 27 и 28.2.2010 година на 
Саемот за туризам во Белград (Р.Србија)

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за воведување и утврдување на термини 

за  пријавување на завршен испит за априлскиот испитен  рок на 
Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2009-2010 година

2. Донесување на одлука за реализирање на прв и втор колоквиум во 
летниот семестар на учебната 2009/2010 година

3. Донесување на  одлука за утврдување на термини за  пријавување на 
завршен испит за  јунската испитна сесија  во учебната 2009/2010 
година на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

4. Донесување на  одлука утврдување на термини за  полагање на завршен 
испит за  јунската испитна сесија  во учебната 2009/2010 година на 
Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип

5. Разгледување на извештај на факултетот за туризам и бизнис 
логистика од реализираната посета на 27 и 28.2.2010 година на 
Саемот за туризам во Белград (Р.Србија)
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Дневен ред на 24-та седница на ННС одржана на ден 7.4.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлука за одобрување на  отсуство за 

патување во странство.
2. Донесување на предлог -одлука за утврдување на потреба за 

распишување на конкурс за избор на соработници во звање помлад 
асистент/асистент  на  Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“.

3. Донесување на предлог -одлука за набавка на стручна литература 
за потребите на Факултет за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на предлог - одлука за утврдување на наставничкиот 
кадар за реализирање на наставата  и вежбите на студиските програми 
на Факултет за туризам и бизнис логистика во зимскиот семестар на 
учебната 2010/2011 година.

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за одобрување на  отсуство за патување во 

странство.
2. Донесување на одлука за утврдување на потреба за распишување на 

конкурс за избор на соработници во звање помлад асистент/асистент  
на  Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“.

3. Донесување на одлука за набавка на стручна литература за потребите 
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

4. Донесување на одлука за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата  и вежбите на студиските програми на 
Факултет за туризам и бизнис логистика во зимскиот семестар на 
учебната 2010/2011 година.

Дневен ред на 25-та седница на ННС одржана на ден 22.4.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлука за одобрување на област за научно 

усовршување.
2. Донесување на предлог - одлука за измена на студиските програми  

на  Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“.

3. Донесување на предлог - одлука за префрлување од една единица 
на друга во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  на  
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

4. Донесување на предлог - одлука за префрлување од друг универзитет 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  на  Факултетот за туризам 
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.

5. Донесување на предлог - одлука за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа.
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Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за одобрување на област за научно 

усовршување.
2. Донесување на одлука за измена на студиските програми  на  

Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

3. Донесување на одлука за префрлување од една единица на друга во 
рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  на  Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.

4. Донесување на одлука за префрлување од друг Универзитет на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  на  Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.

5. Донесување на одлука за признавање на испити положени на друга 
високообразовна установа.

Дневен ред на 26-та седница на ННС одржана на ден 17.5.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлуки за формирање на рецензентски 

комисии.
2. Донесување на предлог - одлука за формирање на комисија за 

запишување на нови студенти во прва година на прв циклус во 
учебната 2010/2011 на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“.

3. Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство.
4. Донесување на предлог - одлука за организирање на практична 

работа на студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“.

5.  Донесување на предлог - одлука за распишување на конкурс за 
избор на двајца наставници во насловно звање – насловен доцент на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

6. Донесување на предлог - одлука за изменување на студиските програми 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“.

7. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник за 
изведување на настава на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Факултет за туризам и 
угостителство во Охрид.

8. Донесување на предлог - одлуки за утврдување на наставничкиот 
кадар за реализирање на наставата и вежбите на студиските програми 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“.
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Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлуки за формирање на рецензентски комисии.
2. Донесување на одлука за формирање на комисија за запишување на 

нови студенти во прва година на прв циклус во учебната 2010/2011 на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

3. Донесување на одлука за одобрување на отсуство.
4. Донесување на одлука за организирање на практична работа на 

студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“.

5.  Донесување на одлука за распишување на конкурс за избор на двајца 
наставници во насловно звање – насловен доцент на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.

6. Донесување на одлука за изменување на студиските програми на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

7. Донесување на одлука за ангажирање на наставник за изведување 
на настава на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ од Факултет за туризам и угостителство 
во Охрид.

8. Донесување на одлуки за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на студиските програми на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.
 
Дневен ред на 27-ма седница на ННС одржана на ден 10.6.2010 год.:
Усвојување на записниците од 22та и 23та седница на ННС

1. Донесување на предлог -  одлука за распишување на број на студенти 
на втор циклус на студии на насока Меѓународен туризам за учебната 
2010/2011 година на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

1. Донесување на предлог - одлука за усвојување на реферат од 
рецензентска комисија за избор на 1(еден) наставник во насловно 
звање насловен доцент за наставно –научната област Економски науки 
на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

2.  Донесување на предлог - одлука за усвојување на реферат од 
рецензентска комисија за избор на 1(еден) наставник во насловно 
звање насловен вонреден професор за наставно –научната област 
Економика на претпријатија на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување на предлог - одлука за усвојување на реферат од 
рецензентска комисија за избор на 1(еден) наставник за наставно –
научната област „Географија“ на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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5 Донесување на предлог - одлука за усвојување на барањето за издавање 
на Практикум по предметот Бањски туризам од авторот  доц. д-р Нако 
Ташков, наставник на Факултетот за туризам и бизнис логистика

6 Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство на доц.
Нако Ташков, м-р Дејан Методијески и м-р Тања Ангелковска, 
вработени на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

7 Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство на 
Кристијан Џамбазовски, пом. асистент, вработен на Факултетот  за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип

8 Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство на 
Душица Санева, лаборант, вработена на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

9 Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика од Факултетот за 
биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 
Битола.

10  Донесување на предлог - одлуки за утврдување на наставничкиот 
кадар за реализирање на наставата и вежбите во летен семестар за 
учебната 2010/2011 

11 Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика од Факултетот за 
биотехнички науки при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 
Битола.

Донесени одлуки на седницата:
1. Донесување на одлука за распишување на број на студенти на втор 

циклус на студии на насока Меѓународен туризам за учебната 
2010/2011 година на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

2. Донесување на одлука за усвојување на реферат од рецензентска 
комисија за избор на 1(еден) наставник во насловно звање насловен 
доцент за наставно –научната област Економски науки на Факултетот  
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

3. Донесување на одлука за усвојување на реферат од рецензентска 
комисија за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање насловен 
вонреден професор за наставно –научната област Економика на 
претпријатија на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на одлука за усвојување на реферат од рецензентска 
комисија за избор на 1(еден) наставник за наставно –научната област 
Географија на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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5. Донесување на одлука за усвојување на барањето за издавање на 
Практикум по предметот Бањски туризам од авторот  доц. д-р Нако 
Ташков, наставник на Факултетот за туризам и бизнис логистика

6. Донесување на одлука за одобрување на отсуство на доц.Нако 
Ташков, м-р Дејан Методијески и м-р Тања Ангелковска, вработени 
на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип

7. Донесување на одлука за одобрување на отсуство на Кристијан 
Џамбазовски, пом. асистент, вработен на Факултетот  за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

8. Донесување на одлука за одобрување на отсуство на Душица Санева, 
лаборант, вработена на Факултетот  за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

9. Донесување на одлука за ангажирање на наставник на факултетот за 
туризам и бизнис логистика од Факултетот за биотехнички науки при 
универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

10. Донесување на одлуки за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите во летен семестар за учебната 
2010/2011 

11.  Донесување на одлука за ангажирање на наставник на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика од Факултетот за биотехнички науки при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

Дневен ред на 28-ма седница на ННС одржана на ден 29.6.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлуки за формирање на рецензентски 

комисии на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

2. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник 
во зимскиот и летниот семестар во учебната 2010/2011 година 
од Филолошкиот  факултет – центар за странски јазици при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика. 

3. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот и летниот семестар во учебната 2010/2011 година од 
Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика.

4. Донесување на предлог - одлука за  ставање во употреба на учебникот 
„Меѓународен туризам“ од проф. д-р Иванка Несторовска за потребите 
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

5. Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство на м-р 
Дејан Методијески и м-р Тања Ангелковска, вработени на Факултетот  
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип

6. Донесување на предлог - одлука за одобрување на отсуство на 
Душица Санева, лаборант, вработена на Факултетот  за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
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7. Донесување на предлог - одлуки за признавање на испити.

Донесени одлуки на сединцата:
1. Донесување на одлуки за формирање на рецензентски комисии на 

Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

2. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот и 
летниот семестар во учебната 2010/2011 година од Филолошкиот  
факултет – центар за странски јазици при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ на Факултетот за туризам и бизнис логистика. 

3. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот и 
летниот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за 
информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика.

4. Донесување на одлука за  ставање во употреба на учебникот 
„Меѓународен туризам“ од проф. д-р Иванка Несторовска за потребите 
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

5. Донесување на одлука за одобрување на отсуство на м-р Дејан 
Методијески и м-р Тања Ангелковска, вработени на Факултетот  за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип

6. Донесување на одлука за одобрување на отсуство на Душица Санева, 
лаборант, вработена на Факултетот  за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

7. Донесување на одлуки за признавање на испити.

Дневен ред на 29-та седница на ННС одржана на ден 6.7.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлуки за утврдување на наставничкиот 

кадар за реализирање на наставата  и вежбите на студиските програми 
на Факултет за туризам и бизнис логистика во зимскиот семестар на 
втор циклус – Меѓународен туризам, за учебната 2010/2011 година.

2. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник  на 
Факултет за туризам и бизнис логистика од Земјоделски факултет, 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник  на 
Факултет за туризам и бизнис логистика од Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
во Битола.

4. Донесување на предлог - одлука за утврдување на соработнички кадар 
за реализирање на  вежбите на студиските програми на Факултет за 
туризам и бизнис логистика во зимскиот и летниот семестар на  прв 
циклус на студии за учебната 2010/2011 година.

5. Донесување на предлог - одлука за распишување на конкурс за избор 
на волонтери на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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6. Донесување на предлог - одлука за усвојување на програмата за 
сертификација на раководење во туристичко агенциско работење на 
Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип

7. Донесување на предлог - одлуки за формирање на комисии за 
спроведување на испит според програмата за сертификација на 
раководење во туристичко агенциско работење на Факултетот  за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип 

8. Донесување на предлог - одлука за утврдување на вкупниот износ 
за полагање на Туристички водич, Туристички придружник и 
раководител на туристичка агенција на Факултетот  за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

9. Донесување на предлог - одлука за измена и дополнување на Одлуката 
со број 2602-68/7  од 17.5.2010 година  за формирање на Комисија 
за запишување на нови студенти во I (прва) година на прв циклус 
универзитетски студии во учебната 2010/2011 година на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во 
Штип

10. Донесување на предлог - одлука за поништување на Одлуката број 
2602-87/16-10 од 26.12.2009 година за преминување на Марјан 
Алексовски од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика на насока Гастрономија, исхрана и 
диететика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Донесени одлуки на сединцата:
1. Донесување на одлуки за утврдување на наставничкиот кадар за 

реализирање на наставата  и вежбите на студиските програми на 
Факултет за туризам и бизнис логистика во зимскиот семестар на 
втор циклус – Меѓународен туризам, за учебната 2010/2011 година.

2. Донесување на одлука за ангажирање на наставник  на Факултет 
за туризам и бизнис логистика од Земјоделски факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување на одлука за ангажирање на наставник  на Факултет за 
туризам и бизнис логистика од Факултетот за туризам и угостителство 
– Охрид, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

4. Донесување на одлука за утврдување на  соработнички кадар за 
реализирање на  вежбите на студиските програми на Факултет за 
туризам и бизнис логистика во зимскиот  и летниот семестар на  прв 
циклус на студии за учебната 2010/2011 година.

5. Донесување на одлука за распишување на конкурс за избор на 
волонтери на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

6. Донесување на одлука за усвојување на програмата за сертификација 
на раководење во туристичко агенциско работење на Факултетот  за 
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туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип

7. Донесување на одлуки за формирање на комисии за спроведување 
на испит според програмата за сертификација на раководење во 
туристичко агенциско работење на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

8. Донесување на одлука за утврдување на вкупниот износ за полагање 
на Туристички водич, Туристички придружник и раководител на 
туристичка агенција на Факултетот  за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

9. Донесување на одлука за измена и дополнување на Одлуката со 
број 2602-68/7  од 17.5.2010 година  за формирање на Комисија 
за запишување на нови студенти во I (прва) година на прв циклус 
универзитетски студии во учебната 2010/2011 година на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во 
Штип

10. Донесување на одлука за поништување на Одлуката број 2602-87/16-
10 од 26.12.2009 година за преминување на Марјан Алексовски од 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика на насока Гастрономија, исхрана и диететика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
 
Дневен ред на 30-та седница на ННС одржана на ден 13.8.2010 год.:

1. Донесување на предлог - одлукa за доц. д-р Цане Котески за 
реализирање на наставата и вежбите на студиските програми на 
Факултет за туризам и бизнис логистика во зимскиот и летниот 
семестар за учебната 2010/2011 година.

2. Донесување на предлог - одлукa за доц. д-р Цане Котески за 
реализирање на наставата и вежбите на студиските програми на 
Факултет за туризам и бизнис логистика во зимскиот семестар на 
втор циклус – Меѓународен туризам, за учебната 2010/2011 година.

3. Донесување на предлог - одлуки за утврдување на распоредот за 
полагање во септемвриска испитна сесија на Факултетот  за туризам 
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

4. Донесување на предлог - одлука за утврдување на членови во 
Наставно-научниот совет на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Донесување на предлог - одлука за организирање на клиничка настава 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.
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Донесени одлуки на сединцата:
1. Донесување на одлукa за доц. д-р Цане Котески за реализирање на 

наставата и вежбите на студиските програми на Факултет за туризам 
и бизнис логистика во зимскиот и летниот семестар за учебната 
2010/2011 година.

2. Донесување на одлукa за доц. д-р Цане Котески за реализирање 
на наставата и вежбите на студиските програми на Факултет за 
туризам и бизнис логистика во зимскиот семестар на втор циклус – 
Меѓународен туризам, за учебната 2010/2011 година.

3. Донесување на одлуки за утврдување на распоредот за полагање во 
септемвриска испитна сесија на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

4. Донесување на одлука за утврдување на членови во Наставно-
научниот совет на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Донесување на одлука за организирање на клиничка настава на 
Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

Дневен ред на 31-ва седница на ННС одржана на ден 6.9.2010 год.:
1. Донесување на предлог - одлукa зa д-р Марија Ацковска за избирање 

во наставно звање доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика 
за наставно-научно подрачје Економски науки.

2. Донесување на предлог - одлукa за исплата на парични средства на 
рецензентска комисија.

3. Донесување на предлог - одлукa зa д-р Неда Петровска -Ангеловска 
за избирање во наставно звање доцент на Факултет за туризам и 
бизнис логистика за наставно -научно подрачје Економски науки.

4. Донесување на предлог - одлукa за исплата на парични средства на 
рецензентска комисија.

5. Донесување на предлог - одлукa зa д-р Билјана Петреска за избирање 
во наставно звање доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика 
за наставно -научно подрачје Економски науки.

6. Донесување на предлог - одлукa за исплата на парични средства на 
рецензентска комисија.

7. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од Економски 
институт во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,по наставна дисциплина 
Емономика на претпријатија.

8. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од Економски 
институт во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по наставна дисциплина 
Управување со ризици.
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9. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година од Економски 
институт во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по наставна дисциплина 
Економика на угостителството и Промотивни активности.

10. Донесување на предлог - одлука за утврдување на наставничкиот 
кадар за реализирање на наставата и вежбите на студиските програми 
на Факултетот за туризам и бизнис логистика во зимскиот и летниот 
семестар на втор циклус – Меѓународен туризам за учебната 
2010/2011 година.

11. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот 
за природни и технички науки на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

12. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од Факултетот 
за природни и технички науки на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

13. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од Економски 
факултет на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

14. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од Економски 
факултет на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

15. Донесување на предлог - одлука за определување на координатор и 
основен состав за изведување на наставата на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,по 
наставна дисциплина „Англиски јазик“ во зимскиот и летниот 
семестар за учебната 2010/2011 година.

16. Донесување на предлог - одлука за дополнување на одлука бр.2602-
87/3 од 13.8.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

17. Донесување на предлог - одлука за дополнување на одлука бр.2602-
68/22 од 17.5.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

18. Донесување на предлог - одлука за дополнување на одлука бр.2602-
84/3 од 6.7.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
зимскиот и летниот семестар на втор циклус за учебната 2010/2011 
година.
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19. Донесување на предлог - одлука за дополнување на одлука бр.2602-
87/4 од 13.8.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во 
зимскиот и летниот семестар на втор циклус за учебната 2010/2011 
година.

20. Донесување на предлог - одлука за дополнување на одлука бр.2602-
84/5 од 6.7.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во 
зимскиот и летниот семестар на втор циклус за учебната 2010/2011 
година.

21. Разгледувања на барања од студенти за префрлување од една единица 
на друга во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип. 

22. Разгледувања на барања од студенти за префрлување од друг 
Универзитет на  Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип
                                                                   
Донесени одлуки на сединцата:

1. Донесување на одлукa зa д-р Марија Ацковска за избирање во 
наставно звање доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика, 
за наставно -научно подрачје Економски науки.

2. Донесување на одлукa за исплата на парични средства на рецензентска 
комисија.

3. Донесување на одлукa зa д-р Неда Петровска-Ангеловска за избирање 
во наставно звање доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика 
за наставно -научно подрачје Економски науки.

4. Донесување на одлукa за исплата на парични средства на рецензентска 
комисија.

5. Донесување на одлукa зa д-р Билјана Петреска за избирање во 
наставно звање доцент на Факултет за туризам и бизнис логистика за 
наставно -научно подрачје Економски науки.

6. Донесување на одлукa за исплата на парични средства на рецензентска 
комисија.

7. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Економски институт 
во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,по наставна дисциплина 
Економика на претпријатија.

8. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Економски институт 
во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по наставна дисциплина 
Управување со ризици.

9. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011година од Економски институт 
во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
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Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по наставна дисциплина 
Економика на угостителството и Промотивни активности.

10. Донесување на одлука за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на студиските програми на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика во зимскиот и летниот 
семестар на втор циклус – Меѓународен туризам за учебната 
2010/2011 година.

11. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за природни 
и технички науки на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

12. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за природни 
и технички науки на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

13. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Економски факултет на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „ Гоце 
Делчев“ во Штип.

14. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Економски факултет на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „ Гоце 
Делчев“ во Штип.

15. Донесување на одлука за определување на координатор и основен 
состав за изведување на наставата на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,по наставна 
дисциплина Англиски јазик во зимскиот и летниот семестар за 
учебната 2010/2011 година.

16. Донесување на одлука за дополнување на одлука бр.2602-87/3 
од 13.8.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

17. Донесување на одлука за дополнување на одлука бр.2602-68/22 
од 17.5.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

18. Донесување на одлука за дополнување на одлука бр.2602-84/3 од 
6.7.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за реализирање 
на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот 
семестар на втор циклус за учебната 2010/2011 година.

19. Донесување на одлука за дополнување на одлука бр.2602-87/4 
од 13.8.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „ Гоце Делчев“ во Штип, во 
зимскиот и летниот семестар на втор циклус за учебната 2010/2011 
година.
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20. Донесување на одлука за дополнување на одлука бр.2602-84/5 
од 06.07.2010 година за утврдување на наставничкиот кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „ Гоце Делчев“ во Штип, во 
зимскиот и летниот семестар на втор циклус за учебната 2010/2011 
година.

21. Донесување на одлуки по барања од студенти за префрлување од 
една единица на друга во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев “ 
во Штип. 

22. Донесување на одлуки по барања од студенти за префрлување од 
друг Универзитет на  Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип.

Дневен ред на 32-та седница на ННС одржана на ден 27.9.2010 год.:
Усвојување на записниците од 24та,25та,26та,27та,28та,29та и 30та седница 

на ННС
1. Донесување на предлог - одлука за формирање на комисија за 

евалуација на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

2. Донесување на предлог - одлука за утврдување на потребата  за  
распишување на конкурс за избор на наставници на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

3.  Донесување на предлог -  одлука за дополнување на одлуката 
бр.2602-64/6 од 7.4.2010 година  на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на наставник во 
зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот 
за природни и технички науки на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Донесување на предлог - одлука за утврдување на потреба за 
распишување на конкурс за избор на наставници во насловно звање 
на  Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“.

6. Донесување на предлог -  одлука за дополнување на одлуката 
бр.2602-89/19 од 6.9.2010 година  на Факултетот  за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

7. Донесување на предлог - одлука за ангажирање на демонстратор на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип.

8. Донесување на предлог - одлука  за одобрување за паралелно 
студирање на Факултетот за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип.

9. Разгледувања на барања од студенти за префрлување од една на друга 
единица во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев “ Штип

10. Разгледувања на барања од студенти за префрлување од друг 
Универзитет  на Универзитетот „Гоце Делчев “ Штип.
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11. Разгледувања на барања од студенти за префрлување од една студиска 
програма на друга студиска програма на Факултетот  за туризам и 
бизнис логистика

12. Разгледување на други барања на студентите.
13. Донесување на предлог - одлука за учество на семинар во Дојран.

Донесени одлуки на сединцата:
1. Донесување на одлука за формирање на комисија за евалуација на 

Факултетот  за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

2. Донесување на одлука за утврдување на потребата  за  распишување 
на конкурс за избор на наставници на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3.  Донесување на одлука за дополнување на одлуката бр.2602-64/6 од 
7.4.2010 година  на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување на одлука за ангажирање на наставник во зимскиот 
семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за природни 
и технички науки на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Донесување одлука за утврдување на потреба за распишување на 
конкурс за избор на наставници во насловно звање на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.

6. Донесување на одлука за дополнување на одлуката бр.2602-89/19 од 
6.9.2010 година  на Факултетот  за туризам и бизнис логистика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

7. Донесување одлука за ангажирање на демонстратор на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип.

8. Донесување на одлука  за одобрување за паралелно студирање на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце 
Делчев “ во Штип.

9. Донесување на одлуки по барања од студенти за префрлување од една 
на друга единица во рамките на Универзитетот „ Гоце Делчев “ Штип

10. Донесување на одлуки по барања од студенти за префрлување од 
друг Универзитет  на Универзитетот „ Гоце Делчев “ Штип.

11. Донесување на одлуки по барања од студенти за префрлување од 
една студиска програма на друга студиска програма на Факултетот  
за туризам и бизнис логистика

12. Донесување на други одлуки по барања на студентите.
13. Донесување на одлука за учество на семинар во Дојран.
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4. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
Во текот на изминатата студиска 2009/10 година студентите активно 

полагаа на колоквиумите и завршните испити. Резултатите од изминатите 
испитни рокови - сесии: зимски (февруарска, априлска), летна (јунска) и 
есенска (септемвриска), за Гевгелија, Штип и Скопје е како што следува: 

Постигнати резултати на студентите по одделни предмети во 
текот на академската 2009/2010 година

ГЕВГЕЛИЈА

Предмет

В
ку
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о 
пр
иј
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ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

В
ку
пн
о 
по
ло
ж
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е

П
ро
се
чн
а 
оц
ен
ка

%
 П
ол
ож

ен
и

6 7 8 9 10

Февруарска сесија
Основи на туризмот 141 44 28 15 13 3 103 7,05 100%
Економија на 
угостителството

140 49 27 18 3 2 99 6,80 72,26%

Термален (Бањски) туризам 148 25 52 44 16 3 140 7,42 97,22%
Ресторански менаџмент 143 33 41 35 23 5 137 7,45 95,8%
Англиски јазик 1 138 20 37 36 28 14 135 7,84 100%
Патнички агенции 87 19 24 15 10 6 74 7,45 91,35%
Техника на послужување и 
готварство

88 26 24 14 7 2 73 7,10 87,95%

Англиски јазик 3 88 10 26 28 19 3 86 7,75 100%
Маркетинг во туризмот 86 25 21 22 9 5 82 7,36 96,47%
Туристички дестинации 88 8 15 21 27 15 86 8,30 100%
Туристичка географија 1 / / / / / / 0 /
Логистички менаџмент 115 46 34 12 5 1 98 6,78 87,4%
Меѓународна трговија 114 27 24 6 4 1 62 6,83 57,41%
Трговско право 113 38 39 16 3 1 97 6,86 88,9%
Статистички методи 110 26 24 25 13 4 92 7,40 87,61%
Англиски јазик 1 109 24 24 14 23 2 87 7,48 85,29%

Априлска сесија
Основи на туризмот 26 13 1 1 1 / 16 6,37 58%
Економија на 
угостителството

21 6 1 1 1 / 9 6,66 50%

Термален(Бањски)туризам 6 / 2 1 1 1 5 6,2 83%
Ресторански менаџмент 6 4 / 1 / / 5 8,2 83%
Англиски јазик 1 3 / / 1 2 / 3 8,66 100%



Годишен извештај

643

Патнички агенции 4 2 2 / / / 4 6,5 100%
Техника на послужување и 
готварство

9 2 1 / / / 3 6,33 33%

Англиски јазик 3 0
Маркетинг во туризмот 2 1 / / / / 1 6 100%
Туристички дестинации 3 1 / 1 / / 2 7 100%
Слободно време и 
алтернативен туризам

1 1 / / / / 1 6 100%

Логистички менаџмент 12 7 3 / / / 10 6,3 90,9%
Меѓународна трговија 30 5 1 / / / 6 6,16 20%
Трговско право 5 1 / / / / 1 6 20%
Статистички методи 7 2 1 / / / 3 6,33 42,85%
Англиски јазик 1 10 4 1 / / / 5 6,2 50%

Јунска сесија, прва декада 
Основи на туризмот 13 8 1 2 / 1 12 6,75 100%
Економија на 
угостителството

17 3 1 / / / 4 6,25 23,5%

Термален (Бањски) туризам 2 1 / / / / 1 6 50%
Ресторански менаџмент 2 / 1 / / / 1 7 100%
Англиски јазик 1 / / / / / / / 0 /
Хотелиерство 128 12 34 38 32 11 127 7,96 99,2%
Менаџмент во туризмот 131 51 36 26 8 10 131 7,16 100%
Туристичка географија 129 37 38 33 13 4 125 7,27 100%
Слободно време и 
алтернативен туризам

132 40 44 23 12 7 126 7,22 100%

Англиски јазик 2 126 61 29 18 10 4 122 6,90 100%
Патнички агенции 4 / 1 / 1 / 2 8 100%
Техника на послужување и 
готварство

6 4 1 / / / 5 6,2 83,3%

Англиски јазик 3 / / / / / / / 0 /
Маркетинг во туризмот 2 1 / / / 1 2 8 100%
Туристички дестинации 1 1 / / / / 1 6 100%
Економика на туризмот 76 27 20 15 10 3 75 7,22 98,6
Сообраќај во туризмот 80 8 6 24 24 16 78 8,43 100%
Културно наследство 82 12 25 19 17 6 79 7,74 100%
Информативни системи во 
туризмот

29 / 11 5 10 1 27 8,03 93,1%

Англиски јазик 4 82 30 23 13 8 4 78 7,14 100%
Логистички менаџмент 1 1 / / / / 1 6 100%
Економија на претпријатија 100 35 19 16 11 3 84 7,14 88,4%
Трговско право 2 2 / / / / 2 6 100%
Статистички методи 1 1 / / / / 1 6 100%
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Англиски јазик 1 6 1 1 / / / 2 6,5 33%
Комерцијална логистика 104 48 17 13 10 7 95 7,06 97,93%
Основи на економика 101 42 12 11 4 / 69 6,66 88,5%
Меѓународна трговија 24 3 9 6 3 / 21 7,42 87,5
Деловна информатика 66 34 7 6 18 1 66 7,16 100%
Англиски јазик 2 91 24 20 19 11 8 82 7,5 93,2%

Јунска сесија, втора декада
Основи на туризмот 4 4 / / / / 4 6 100%
Економија на 
угостителството

22 13 4 2 / / 19 6,42 86,3%

Термален(Бањски)туризам 2 1 / / / / 1 6 100%
Ресторански менаџмент 2 1 / / / / 1 6 50%
Англиски јазик 1 1 1 / / / / 1 6 100%
Хотелиерство 8 3 1 / / / 6 6,25 75%
Менаџмент во туризмот 4 3 / / / / 3 6 75%
Туристичка географија 3 2 / / / / 2 6 100%
Слободно време и 
алтернативен туризам

7 6 / / / / 6 6 100%

Англиски јазик 2 6 6 / / / / 6 6 100%
Патнички агенции 5 5 / / / / 5 6 100%
Техника на послужување и 
готварство

6 5 / 1 / / 6 6,33 100%

Англиски јазик 3 2 1 / 1 / / 2 7 100%
Маркетинг во туризмот 1 1 / / / / 1 6 100%
Туристички дестинации 0
Економика на туризмот 9 2 2 / 2 / 6 7,33 66,6%
Сообраќај во туризмот 6 2 1 / 1 / 4 7 100%
Културно наследство 5 5 / / / / 5 6 100%
Информативни системи во 
туризмот

56 32 9 / 2 / 43 6,34 100%

Англиски јазик 4 5 2 1 / 1 / 4 7 100%
Логистички менаџмент 1 1 / / / / 1 6 100%
Економија на претпријатија 9 2 3 / / / 5 6,6 60%
Трговско право 6 5 / / / / 5 6 100%
Статистички методи 2 / / / / / / 0 /
Англиски јазик 1 6 / 1 / / / 1 7 16%
Комерцијална логистика 10 6 1 2 / / 9 6,55 100%
Основи на економика 24 4 / / / / 4 6 20%
Меѓународна трговија 9 / / / / / / 0 /
Деловна информатика 34 17 5 3 / / 25 6,44 96,15%
Англиски јазик 2 7 1 / 1 / / 2 7 100%
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Септемвриска сесија

Основи на туризмот 2 2 / / / / 2 6 100%

Економија на 
угостителството

6 3 / / / / 3 6 50%

Термален (бањски) туризам 0
Ресторански менаџмент 1 / / / / / / 0 /
Англиски јазик 1
Хотелиерство 4 2 1 / / / 3 6,33 75%
Менаџмент во туризмот 4 2 / 1 / / 3 6,66 75%
Туристичка географија 5 2 / / / / 2 6 100%
Слободно време и 
алтернативен туризам

3 2 / / / / 2 6 100%

Англиски јазик 2 1 1 / / / / 1 6 100%
Патнички агенции 1 1 / / / / 1 6 100%
Техника на послужување и 
готварство

0

Англиски јазик 3 1 / / / / / / 0 /
Маркетинг во туризмот 1 1 / / / / 1 6 100%
Туристички дестинации 2 / / / / / / 0 /
Економика на туризмот 2 / / / / / / 0 /
Сообраќај во туризмот 4 1 3 / / / 4 6,75 100%
Културно наследство 0
Информативни системи во 
туризмот

8 3 2 / / / 5 6,4 100%

Англиски јазик 4 0
Логистички менаџмент 1 / 1 / / / 1 7 100%
Економија на претпријатија 9 3 2 / / / 5 6,4 100%
Трговско право 2 1 / / / / 1 6 50%
Статистички методи 6 / / / / / / 0 /
Англиски јазик 1 4 2 / / / / 2 6 50%
Комерцијална логистика 2 2 / / / / 2 6 100%
Основи на економика 16 6 / / / / 6 6 38%
Меѓународна трговија 11 4 7 / / / 11 6,63 100%
Деловна информатика 9 3 2 / / / 5 6,4 100%
Англиски јазик 2 7 1 2 / / / 3 6,66 43%



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

646

ШТИП
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Февруарска сесија
Економија на угостителство 113 2 6 13 18 43 82 6,85 76,63%
Термален туризам 118 2 7 17 27 41 95 6,90 80,50%
Ресторански менаџмент 117 7 4 19 23 41 94 7,07 89,50%
Основи на туризмот 114 3 5 6 18 40 72 6,79 80,50%
Руски јазик 1 38 0 1 9 7 12 29 6,96 78,40%
Шпански јазик 1 24 4 2 2 4 10 22 7,40 91,60%
Француски јазик 1 1 0 0 1 0 0 1 8,00 100,00%
Германски јазик 1 1 0 0 0 1 0 1 7,00 100,00%
Англиски јазик 1 49 18 7 6 6 3 40 8,77 81,60%
Хотелиерство 1 0 0 0 1 0 1 7,00 100,00%

Априлска сесија
Економија на угостителство 18 0 0 2 3 9 15 6,47 83,33%
Термален туризам 16 0 0 1 0 6 7 6,28 43,75%
Ресторански менаџмент 17 0 0 0 0 11 11 6,00 64,70%
Основи на туризмот 29 0 0 0 1 6 7 6,14 24,13%
Руски јазик 1 7 0 0 0 0 4 4 6,00 57,14%
Шпански јазик 1 1 0 0 0 0 1 1 6,00 100,00%
Англиски јазик 1 5 0 0 0 1 3 4 6,25 80,00%

Јунска сесија, прва декада  
Економија на угостителство 2 0 0 0 0 2 2 6,00 100,00%
Термален туризам 2 0 0 1 0 0 1 8,00 50,00%
Ресторански менаџмент 3 0 0 0 1 0 1 7,00 33,33%
Основи на туризмот 3 0 0 0 0 3 3 6,00 100,00%
Руски јазик 1 1 0 0 0 0 1 1 6,00 100,00%
Руски јазик 2 31 0 0 3 9 12 24 6,62 77,42%
Шпански јазик 2 19 1 2 3 2 4 12 7,50 63,15%
Француски јазик 2 1 0 1 0 0 0 1 9,00 100,00%
Англиски јазик 1 5 0 0 0 1 3 4 6,25 80,00%
Англиски јазик 2 43 14 9 5 4 10 42 8,31 97,67%
Хотелиерство 87 11 12 21 24 18 86 7,69 98,85%
Менаџмент во туризмот 100 6 9 11 20 42 88 7,05 88,00%
Туристичка географија 95 3 9 18 19 29 78 7,20 92,80%
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Слободно време и 
алтернативен туризам 

97 5 5 15 24 32 81 7,09 83,50%

Јунска сесија, втора декада
Економика на угостителство 3 0 0 0 0 2 2 6,00 66.6%
Термален туризам 5 0 0 0 0 4 4 6,00 80,00%
Ресторански менаџмент 4 0 0 0 0 3 3 6,00 75,00%
Основи на туризмот 13 0 1 3 3 4 11 7,09 84,61%
Руски јазик 1 1 0 0 0 0 1 1 6,00 100,00%
Руски јазик 2 7 0 0 0 0 2 2 6,00 28,57%
Шпански јазик 2 2 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Германски јазик 2 1 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Англиски јазик 1 11 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Англиски јазик 2 4 1 0 1 0 2 4 7,50 100,00%
Хотелиерство 17 0 0 0 2 9 11 6,18 68,75%
Туристичка географија 15 0 0 0 0 10 10 6,00 66,67%
Менаџмент во туризмот 3 0 0 0 0 3 3 6,00 100,00%
Слободно време и 
алтернативен туризам 

22 0 0 2 2 11 15 6,40 68,18%

Септемвриска сесија
Сообракај во туризмот 4 2 0 0 0 0 2 6,00 50,00%
Туристички дестинации 1 1 0 0 0 0 1 6,00 100,00%
Културно наследство 5 4 0 0 0 0 4 6,00 80,00%
Техника на послужување и 
готварство

1 0 1 0 0 0 1 7,00 100,00%

Економика на туризмот 4 2 0 0 0 0 2 6,00 50,00%
Англиски јазик 3 1 6 0 0 0 0 1 6,00 100,00%
Руски јазик 4 2 1 0 0 0 0 1 6,00 50,00%
Шпански јазик 4 2 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Англиски јазик 4 1 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Англиски јазик 1 1 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Англиски јазик 2 3 1 0 0 0 0 0 5,00 33,33%
Шпански јазик 2 7 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Руски јазик 2 1 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Германски јазик 2 1 0 1 0 0 0 0 7,00 100,00%
Туристичка географија 17 10 0 0 0 0 10 6.00 58,82%
Ресторантски менаџмент 6 4 0 0 0 0 4 6,00 66,66%
Економија на угостителство 3 3 0 0 0 0 3 6.00 100,00%
Хотелиерство 7 3 1 0 0 0 4 6,25 57,14%
Термален (бањски) туризам 4 3 0 1 0 0 4 6,50 100,00%
Менаџмент во туризмот 8 5 1 0 0 0 6 6,16 75,00%
Слободно време и 
алтернативен туризам

6 3 0 1 0 0 4 6,50 66,66%
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Маркетинг 1 1 0 0 0 0 1 6,00 100,00%
Основи на туризмот 6 4 0 0 0 0 4 6,00 66,66%

СКОПЈЕ
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Февруарска сесија
Англиски јазик 1 75 0 7 3 11 44 65 6,58 86,66%
Руски јазик 1 19 2 4 7 2 3 18 8,00 94,70%
Логистички менаџмент 96 1 3 12 30 40 86 6,94 89,36%
Статистички методи 93 1 6 21 16 36 80 7,00 86,00%
Трговско право 93 0 4 16 22 39 82 6,85 88,17%
Меѓународна трговија 93 0 2 5 19 58 84 6,50 91,30%

Априлска сесија

Логистички менаџмент 8 0 0 0 2 6 8 6,25 100,00%
Статистички методи 10 0 0 0 1 9 10 6,10 100,00%
Трговско право 7 0 0 0 0 7 7 6,00 100,00%
Меѓународна трговија 5 0 0 1 2 1 4 7,00 80,00%

Јунска сесија, прва декада 
Економија на 
угостителство

2 0 0 0 0 2 2 6,00 100,00%

Термален туризам 2 0 0 1 0 0 1 8,00 50,00%
Ресторански менаџмент 3 0 0 0 1 0 1 7,00 33,33%
Основи на туризмот 3 0 0 0 0 3 3 6,00 100,00%
Руски јазик 1 1 0 0 0 0 1 1 6,00 100,00%
Руски јазик 2 31 0 0 3 9 12 24 6,62 77,42%
Шпански јазик 2 19 1 2 3 2 4 12 7,50 63,15%
Француски јазик 2 1 0 1 0 0 0 1 9,00 100,00%
Англиски јазик 1 5 0 0 0 1 3 4 6,25 80,00%
Англиски јазик 2 43 14 9 5 4 10 42 8,31 97,67%
Хотелиерство 87 11 12 21 24 18 86 7,69 98,85%
Менаџмент во туризмот 100 6 9 11 20 42 88 7,05 88,00%
Туристичка географија 95 3 9 18 19 29 78 7,20 92,80%
Слободно време и 
алтернативен туризам 

97 5 5 15 24 32 81 7,09 83,50%
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Јунска сесија, прва декада 
Меѓународна трговија 2 0 0 0 1 1 2 6,50 100,00%
Статистички методи 2 0 0 0 0 2 2 6,00 100,00%
Комерцијална логистика 70 3 3 18 20 26 70 7,10 100,00%
Деловна информатика 83 5 9 24 15 26 79 7,32 95,20%
Руски јазик 2 1 0 0 1 0 0 1 8,00 100,00%
Економика на претпријатие 72 2 12 16 24 18 72 7,39 100,00%
Основи на економија 49 1 1 5 12 30 49 6,39 100,00%

Јунска сесија, втора декада 
Основи на економија 43 0 0 0 0 3 3 6,00 6,97%
Економика на претпријатие 11 0 0 0 0 3 3 6,00 27,27%
Комерцијална логистика 15 0 0 0 0 9 9 6,00 60,00%
Меѓународна трговија 1 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%
Трговско право 2 0 0 0 1 1 2 6,50 100,00%

Септемвриска сесија

Логистички менаџмент 2 1 0 0 0 0 1 6,00 50,00%
Статистички методи 1 1 0 0 0 0 1 6,00 100,00%
Руски јазик 2 1 0 0 0 0 0 0 5,00 0,00%

5. Техничка опременост и библиотека
Опременост на Факултетот е иста од изминатата академска година.
Библиотечниот фонд во согласност со уредбите на Универзитетот е 

евидентиран и се чува во Гевгелија и во Штип. Лице кое ќе биде задолжено 
да ја евидентира, чува и издава стручната литература на студентите сè уште 
нема назначено. Се планира дека тоа ќе се случи во текот на наредната 
2011/12 година.    

6. Просторни услови
Простории каде се одржува наставата
Предавањата на Факултетот, во текот на 2009/2010 година, се одр-

жуваат во две предавални и две канцеларии на Хотел „Пелагонија“ - Гев-
гелија, потоа на дисперзираните студии во просториите на Економскиот 
факултет во Штип, и во неколку оспосебни простори на средното стручно 
училиште „8-ми Септември“ во Скопје. 

Реновирање, адаптација и санација на просториите
 За потребите на Факултетот, од наредната академска 2010/11 годи-

на, се планира адаптација на Пионерскиот дом „Јосип Броз – Тито“ во 
Гевгелија, за дисперзираните студии во Штип и понатаму користење на 
предавалните на Економскиот факултет. За дисперзираните студии на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика во Скопје се планира од наред-
ната 2010/2011 академска година, целосна рекострукција на доделените 
простории. 
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Изградбата на нов објект во просторот на поранешната касарна во 
Гевгелија е планирано да се започне во текот на академската 2011/12 го-
дина, а нови простории на Факултетот – дисперзирани студии во Штип се 
планира да се реализаира во текот на академската 2010/2011 година. 

7. Издавачка дејност
Литература издадена од наставничкиот кадар на Факултетот 
Првите издадени учебници се од страна на деканот доц.д-р Нако 

Ташков, и тоа:
Нако Ташков, Техника на послужување, 2009 г. 
Останатиот наставнички кадар сè уште нема издадено свои 

учебници, но за скоро време од наредната академска година, нивните 
интерни авторизирани скрипти ќе бидат дополнети и отпечатени како 
универзитетски учебници.

За несметано одвивање на воспитно-образовниот процес, секој 
професор на студентите им има наведено литература. Како главна 
литература се користат учебници од Факултетот за туризам во Охрид. 
Користењето на овие учебници е направено врз основа на меѓусебна 
соработка на ниво на факултети и Универзитети.  

8. Научноистражувачка работа
Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во 

првите неколку академски години е наставата во трите студиски насока, 
што не значи дека во блиска иднина, покрај наставата во фокусот на 
работата ќе бидат и науката и истражувањето. 

На Факултетот работи почетен потенцијал за функционирање на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика преку создавање на комплетен 
систем на наставно-научна и истражувачка работа. Впрочем, не би 
постоел развој на овие дејности ако не се инвестира во човечките ресурси 
на квалификуван кадар кој преку истражување и апликативна работа 
ќе ги следи светските трендови и ќе иницира нивна имплементација и 
афирмација на истата во националната туристичка економија и бизнис, 
но и обратно на афирмација на македонскиот туризам и гастрономија во 
странство.  

Научната и истражувачка дејност на Факултетот ќе биде мотив повеќе 
за усовршување на наставниците, соработниците и лаборантите не само во 
државата туку и странство, од каде ќе се стекнат со нови искуства кои ќе 
бидат применувани во правец на унапредување и развој на современиот 
македонски туризам, бизнис логистика и гастрономијата во целина. 
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9. Наставно-научна дејност, објавени трудови и други активности
Објавени трудови од вработените на Факултетот

Наставно-научна и друга активност на 
доц. д-р Нако Ташков, декан на ФТБЛ,  во текот на 2009/2010 год.

Наставна 
дејност

Реализира предавања и вежби по повеќе предмети од насоката 
Туризам, насоката Гастрономија, исхрана и диететика, и еден 
предмет од насоката Бизнис логистика 
–Учебници: 
1. доц.д-р Нако Ташков, Техника на послужување, 2009 г.

Научна 
дејност
(објавени 
трудови)

1. Ташков, Н., Методијески, Д., „Спортскиот туризам во Штип-
можности и перспективи”, Меѓународен конгрес за туризам, 
УТМ, Скопје, 2009

2. Ташков, Н., Димитров, Н., Методијески, Д., „Националната 
гастрономија како дел од туристичката понуда во Република 
Македонија”, Меѓународен симпозиум за етнологија, Маке-
донско етнолошко друштво, Штип, 2010

Други 
активности 

1. Обука за одржливо земјоделие, ТЕМПУС проект, Тетово, 
2010

2. Обука за маркетинг на регионите, ГТЗ, Штип, 2010
3. Задгранична соработка „Патеката на железната завеса”, 

ГТЗ, Благоевград, 2010
4. Обука за одржлив туризам, ТЕМПУС проект, Тетово, 

201018.
5. Учество на предлагање на измена и дополнување на законот 

за средно стручно образование за проодноста од 3 во 4 сте-
пен за насоките: келнер, готвач, слаткар, пекар

6. Присуство на алтернативни форми на туризмот, Берово, 
2009

7. Посета на Меѓународниот саем за туризам, Београд, 
Република Србија, 2010

8. Ташков, Н., Методијески, Д., „Биолошката разновидност 
како мотив за привлекување на туристи во бањските центри 
во Република Македонија”, Меѓународен ден на туризмот, 
Ќустендил, 2010

9. Taskov, N., Metodijeski, D., “Higher education in tourism, hos-
pitality, and gastronomy an answer to the need for professional 
staff in this area in Macedonia”, EU-CEI, Bansko, 2010

10. Ташков, Н., Методијески, Д., Санева, Д. „Туризмот – 
можност за развој на градовите”, IV Конгрес на географите, 
Дојран, 2010
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НАСТАВНО-НАУЧНА И ДРУГА АКТИВНОСТ на 
доц. д-р Никола Димитров и продекан на Факултетот

во академска 2009/2010 година

НАСТАВНА 
ДЕЈНОСТ

Реализира предавања и вежби по повеќе предмети од насоката 
туризам и насоката гастрономија, исхрана и диететика.
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2009) ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ, авторизирани предавања за интерна 
употреба, скрипта, формат А4,страни 109
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2009) РЕСТОРАНСКИ 
МЕНАЏМЕНТ, авторизирани предавања за интерна 
употреба, скрипта, формат А4,стр.95
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА и ТАШКОВ НАКО, (2009) 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика за академска 2008/2009 година, формат 
А4, стр.42
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2010) КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО, авторизирани предавања за интерна 
употреба, скрипта, формат А4,стр.107
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НАУЧНА 
ДЕЈНОСТ
(објавени 
трудови) 

ДИМИТРОВ В. НИКОЛА,  (2009) Концентрација и 
депопулација на просторните постулати во популационата 
политика на Република Македонија, Зборник на трудови 
на научниот симпозиум: „Демографската транзиција и 
популационата политика на Република Македонија“, Битола, 
28.06.2009 година, стр. 81-100 (стр.20)
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА,  (2009) Модели на стратегии за 
демографскиот развој и популациона политика, Зборник на 
трудови на научниот симпозиум: „Демографската транзиција 
и популационата политика на Република Македонија“, 
Битола, 28.06.2009 година, стр. 151-164 (стр.14)
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2009) Населението и системот 
на населби во Пелагонискиот плански регион – актуелни 
состојби, Македонско научно друштво – Битола, „Прилози„ 
бр.09-10, Битола, стр.145-160 (стр.16)
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА и ОГНЕНОВСКИ ТРАЈКО, 
(2009) Битолски регион – население и населби, монографска 
книга, Општина Битола, стр.303
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2009) Велмевци – предци и 
наследници, нонографија, МЗ Велмевци, Општина Демир 
Хисар, стр.394
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2010) Просторно-популациски 
обележја на населбите во висинската зона од и над 1000 м.н.в. 
во функција за развој на планинскиот туризам во Република 
Македонија, Зборник на трудови од меѓународниот научен 
симпозиум, Географијата и одржливиот развој, Охрид, 22-
25.10.2009 година, стр.353-365 (стр.13) 
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2010) Излети, екскурзии и 
теренска настава по географија, Македонско географско 
друштво, Географски разгледи книга 43, Скопје, стр.145-156 
(стр.12)
ДИМИТРОВ В. НИКОЛА, (2010) Македонија демографски 
старее (хронолошки приказ), Македонско научно друштво-
Битола, „Прилози“, бр.11-12, стр.271-290, (стр.20)

НАГРАДИ И 
ПРИЗНАНИЈА

1. БЛАГОДАРНИЦА добиена од страна на Народна 
техника – Битола, 2009 г.

2. СЕРТИФИКАТ, USAID, Primary education project awards 
this CERTIFICATE OF RECODNITION, to the facilitator, 
april 2009 г.

3. СЕРТИФИКАТ, 60-години Македонско географско 
друштво, октомври 2009 г.
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ДРУГИ 
АКТИВНОСТИ

1. Претседател на Организационен одбор на научниот 
симпозиум: „Демографската транзиција и популационата 
политика на Република Македонија“, Битола, 28.06.2009 
година

2. Медијатор: Трибина на тема „Образованието и телесната 
инвалидност“, Радовиш, 03.10.2009 г. Ресторан 
„Шампион“-Радовиш 

3. Претседател на редакција на списанието „Прилози“ на 
МНД-Битола

4. Претседател на Уредувачни совет при Македонско 
научно друштво – Битола (избран во втор мандат)

5. Председател на РГД „ГЕОСФЕРА“ – Битола (избран во 
втор мандант)

6. Рецензент на една книги (Ѓорѓи Димовски – Цолев, 
Битолската пелистерска планинарска „ризична група“, 
2010 г.), еден географски атлас (за основно и средно 
образование), 2009 г.  и два учебника за основно 
образование - „ПРИРОДА“ за 4-то одд.,2009 

7. Член на Управен одбор на Македонско научно друштво-
Битола (избран во втор мандат)

8. Член на уредувачки одбор на списанието „ГЕОГРАФСКИ 
РАЗГЛЕДИ“, Македонско географско друштво-Скопје 
(избран во втор мандат)

9. Член на претседателство на Народна техника – Битола 
(избран во втор мандат) 

10.  Посета на Меѓународниот саем за туризам, Београд, 
Република Србија, 2010

Активности од доменот на наставно-научната работа на
доц. д-р Златко Јаковлев во академската 2009 – 2010 година

Наставна 
дејност

Реализира предавања и вежби по повеќе предмети од насоката 
туризам, и насоката гастрономија, исхрана и диететика
1. д-р Златко Јаковлев: Маркетинг во туризмот, авторизирани
     предавања за интерна употреба, 2009 г.
2. д-р Златко Јаковлев: Слободно време и алтернативен 
    туризам, авторизирани предавања за интерна употреба, 
    2009 год.

Научна 
дејност
(објавени 
трудови)

1. д-р Златко Јаковлев: „Значење и цели на менаџментот“, 
Економија и бизнис, списание за теорија и практика, година XII, 
број 135, Скопје, јуни, 2009 год.;
2. д-р Златко Јаковлев: „Принципи на менаџментот“, 
Економија и бизнис, списание за теорија и практика, година XII, 
број 138, Скопје, октомври, 2009 год.;
3. д-р Златко Јаковлев: „Функциии на менаџментот“, 
Економија и бизнис, списание за теорија и практика, година XII, 
број 143, Скопје, март, 2010 год.
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Активности на  доц. д-р Цане Котески во текот на 2009/2010 г.

Наставна 
дејност 

Реализира вежби по повеќе предмети од насоката туризам и 
насоката гастрономијата, исхраната и диететика.
1. На 15.3.2010 год., пос.асис. м-р. Цане Котески докторира 
на ПМФ, Институт за Географија на насоката по Тематска 
Картографија и се стекна со научен степен Доктор по Географски 
науки, од насоката по: Тематска Картографија.

Научна 
дејност
( о б ј а в е н и 
трудови)

1. Котески Ц.(2009). Картографско преставување на ловот 
и ловните површини за крупен и ситен дивеч во Мариово и Раечка 
Котлина, Меѓународен симпозиум, Охрид од 22-25.10.2009 год.

Активности на м-р Душко Јошески во текот на 2009/2010 г.

Наставна 
дејност

Реализира вежби по сите предмети од областа на бизнис 
логистиката.

Научна 
дејност
(објавени 
трудови)

1. Критичка евалуација на теоријата на монополистичка 
конкуренција со специфичен осврт на делото на Стиглиц и 
Диксит , од 1977 г., МНД, ,,Прилози“ бр. 12-13, 2009 г.)
Josheski D., Gogova M. (2009): The Affects from the fi nancial crisis 
over the agro economy in developed countries (with review for 
Republic of Macedonia), Svishtov International conference
Општествено оптимално ниво на кодетерминација на Европските 
работничките совети и европската директива за работнички 
совети, ., МНД, ,,Прилози“,2010
Бихејвиористичката економија и нејзиниот придонес кон 
објаснувањето на шемите за плаќањето на работниците,ДНУ 
Прилеп (списанието е во печат)
Емпириско тестирање на Баласа-Семјуелсон хипотезата со 
посебен осврт кон трудот на Бичил и Пју од 1998, МНД, 
,,Прилози“, 2010
Смртноста на новороденчињата како индикатор на сиромаштијата 
и нејзината поврзаност со доходот пер капита и популацијата, 
(2009), Труд за Списанието на Економски факултет Штип (во 
печат /не е испечатено). 
Книга по економетрија и прирачник збирка задачи по економетрија 
решавани со Microfi t 4.0(во коавторство со Професорот Трајко 
Мицески и м-р Костадинка Чабулева  –работењето на книгата е 
во тек и прирачникот и се со стандард за објавување).

Други 
активности 

1. Учество на саем за туризам во Белград, Република 
Србија, февруари 2010 година

Активности на  м-р Дејан Методијески во текот на 2009/2010 г.
Наставна 
дејност

1.   Реализира вежби по повеќе предмети од областа на 
туризмот, гастрономијата, исхраната и диететика. 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

656

Научна дејност
(објавени 
трудови)

1. Методијески, Д., “Теорија на долгата опашка во функција 
на туризмот”, Годишен зборник, бр.1, Економски 
факултет, УГД, Штип, 2009

2. Ташков, Н., Методијески, Д., „Спортскиот туризам во 
Штип-можности и перспективи”, Меѓународен конгрес за 
туризам, УТМ, Скопје, 2009

3. Ташков, Н., Димитров, Н., Методијески, Д., 
„Националната гастрономија како дел од туристичката 
понуда во Република Македонија”, Меѓународен симпози-
ум за етнологија, Македонско етнолошко друштво, Штип, 
2010

4. Ташков, Н., Методијески, Д., „Биолошката разновидност 
како мотив за привлекување на туристи во бањските 
центри во Република Македонија”, Меѓународен ден на 
туризмот, Ќустендил, 2010

5. Taskov, N., Metodijeski, D., “Higher education in tourism, 
hospitality, and gastronomy an answer to the need for 
professional staff in this area in Macedonia”, EU-CEI, 
Bansko, 2010

Други 
активности: 

1. Обука за одржливо земјоделие, ТЕМПУС проект, Тетово, 
2010

2. Обука за маркетинг на регионите, ГТЗ, Штип, 2010
3. Задгранична соработка „Патеката на железната завеса”, 

ГТЗ, Благоевград, 2010
4. Обука за одржлив туризам, ТЕМПУС проект, Тетово, 

2010
5. Ташков, Н., Методијески, Д., Санева, Д., „Туризмот 

– можност за развој на градовите”, IV Конгрес на 
географите, Дојран, 2010

Активности на  м-р Тања Ангелкова во текот на 2009/2010 г.

Наставна 
дејност

Реализира вежби по сите предмети од областа на туризмот.

Наставно- 
истражувачка 
дејност

1. Изработка на анкетни прашалници за теренско истражување 
на студенти на насоката Туризам
2. Спроведување на теренско истражување со анкетни 
прашалници за студенти од I година - Туризам и I година - Бизнис 
логистика
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Други 
активности: 

Обука за упис на студенти во учебна 2009/2010
Упис на студенти (I, II и III уписен рок) во учебна 2009/2010
Организирање и учество на студенти на манифестацијата 
„Смоквијада“ - Гевгелија
Организација и посета, со студенти од I и II - година Туризам, на 
Саем за Туризам во Грција
 Организирање и реализација на Изложба со студенти од I и II 
година Туризам
Посета на Негорски Бањи - Гевгелија, со студенти од I година 
Турзам
Организирање и спроведување на пракса за студенти од I и II година 
Туризам и I година Бизнис логистика
Контрола на реализираната пракса на студентите
Организирање и водење на студенти од насоките Туризам и Бизнис 
логистика на „Засади ја својата иднина“ (во зимски и летен семестар)
Организирање и водење на студенти од насоките Туризам и бизнис 
логистика на изложба за „Животот и делата на  Чарлс Дарвин “ - 
Гевгелија, Македонија
Присуство на Кампања за имплементација на Националната 
стратегија за млади - Гевгелија, Македонија
Присуство во работилница под наслов „Introduction to Rural Devel-
opment and Participatory Project Cycle Management“, организирана 
од SWG & FAO - Дојран, Македонија
Учество на обука за „Training on how to design quality project pro-
posals“ (Програма за основна обука за подготовка на проекти), ор-
ганизирана од CBIB - Велес, Македонија
Активно учество во работилница под наслов „Жените и правата 
од работен однос“, организирана од Фондација за жени на општина 
Свети Николе - Гевгелија, Македонија
Активно учество на часовна курсна настава за прва помош на ра-
ботното место, организирана од Црвен крст на Република Македо-
нија - Штип, Македонија
Учество на работилница за „Регионален маркетинг“ (Југоисточен 
плански регион на Р. Македонија), организирана од GTZ & IN-
WENT - Струмица, Македонија
Учество на работилница „Workshop on development of cross-border 
project proposals under the initiative “Iron Curtain Trail” (Macedonia – 
Bulgaria)“ организирана од GTZ - Благоевград, Бугарија
Учество на работилница под наслов ,,Поддршка на МСП преку про-
моција на кластерски иницијативи во туризмот‘‘, организирана од 
GTZ и Центарот  за развој на Југоисточниот плански  регион, Стру-
мица - Стар Дојран, Македонија
Учество на Првата работилница за изработка на Туристичко 
акционен план (ТАП) за општините Гевгелија и Валандово - 
Гевгелија, Македонија
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Службени патувања во текот на 2009/2010 г.
Учество на: Место: Патувал: Датум: Организатор:

1. Меѓународен 
конгрес за туризам

Скопје
Дејан 
Методијески и 
Нако Ташков

27.9.2009
Универзитет 
за туризам и 
менаџмент

2. Меѓународен 
ТЕМПУС ден

Скопје
Дејан 
Методијески и 
Нако Ташков

2009 Влада на Р.М.

3. Меѓународен 
ТЕМПУС ден

Скопје
Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески 

2010 Влада на Р.М.

4. Меѓународен 
саем за туризам

Охрид

Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески и 
Душица Санева

17.1.2010

Мин. за 
економија, 
сектор за 
туризам

5.Меѓународен 
симпозиум за 
етнологија

Штип
Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески

27.9.2010
Етнолошко 
друштво на 
Македонија

6.Маркетинг на 
регионите

Штип
Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески

21-23.6.
2010

ГТЗ

7.Задгранична 
соработка 
„Патеката на 
железната завеса”

Благо-
евград

Дејан 
Методијески

30.6-
1.7.2010

ГТЗ, Општина 
Штип, 
Брегалнички 
регион

8.Алтернативни 
форми на 
туризмот

Берово

Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески и 
Душица Санева

2010
Општина 
Берово

9.Меѓународен 
саем за туризам

Белград

Нако Ташков, 
Никола 
Димитров, Цане 
Котески, Дејан 
Методијески 
,Душица Санева, 
Душко Јошески

2010 Србија

10.Алтернативни 
форми на 
туризмот

Претор
Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески

2010 Општина Ресен

11.Обуки за 
угостителска 
опрема

Охрид
Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески

2010 Општина Охрид
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12.Обука за 
земјоделие

Тетово

Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески, 
Душица Санева 
и Марија 
Влашчева

3-14.5. 
2010

ТЕМПУС 
проект

13.Саем 
„Малешевија на 
дланка”

Берово

Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески, 
Душица Санева

2009
Општина 
Берово

14.Меѓународен 
саем за туризам 
„Ваканција”

Софија
Дејан 
Методијески

2009 Бугарија

15.Ден на 
претприемништвото 
во РМ

Скопје
Дејан 
Методијески

2009
Мин. за 
економија

16.Отворена 
трибина за 
туризамот

Скопје
Нако Ташков, 
Дејан 
Методијески

2009

Универзитет 
за туризам и 
менаџмент, 
ДОМ

17.Промоција на 
Балканска асоција-
ција за алтернати-
вен туризам

Скопје
Дејан 
Методијески

2009 БААТ

18.Учество на 
предлагање на 
измена и дополну-
вање на законот 
за средно стручно 
образование за 
проодноста од 3 во 
4 степен за насоки-
те: келнер, готвач, 
слаткар, пекар

Скопје Нако Ташков
Март 
2010

Министерство 
за образование

10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставниот и соработничкиот кадар
Со Одлука бр. 2602-68/12 од 17.5.2010 г. донесена на 26. седница на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика д-р 
Цане Котески го избра за доцент по наставно-научната област географија. 
Изборот е потврден и објавен во Универзитетски билтен бр.43, 1 јули 
2010 година. 

Со Одлука бр. 2602-68/3 од 17.5.2010 г. донесена на 26. седница на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
д-р Билјана Петревска ја избра за насловен доцент по наставно-научното 
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подрачје економски науки. Изборот е потврден и објавен во Универзитетски 
билтен бр. 44, 16 август 2010 година.

Со Одлука бр. 2602-77/7 од 29.6.2010 г. донесена на 28. седница на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика д-р 
Марија Ацкоска ја избра за насловен доцент по наставно-научното подрачје 
економски науки. Изборот е потврден и објавен во Универзитетски билтен 
бр.44, 16 авгурт 2010 година. 

Со Одлука бр. 2602-77/2 од 29.6.2010 г. донесена на 28. седница на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
д-р Неда Петроска-Ангеловска  ја избра за насловен доцент по наставно-
научното подрачје економски науки. Изборот е потврден и објавен во 
Универзитетски билтен бр.44, 16 август 2010 година.

 
11. Други активности

Во текот на академската 2009-2010 година деканот доц.д-р Нако 
Ташков и продеканот доц. д-р Никола В. Димитров, за потребите на  
Факултетот за туризам и бизнис логистика ги изработија следните 
материјали:   
1. Дневник за феријална пракса (2010) (Дневник на активности на 

студентот за време на феријалната пракса), УГД - ФТБЛ, формат 
А4, стр.34

2. Проект за феријална пракса (2010), УГД-ФТБЛ, формат А4, стр. 6
3. Елаборат за формирање на лаборатории на ФТБЛ, (2010) УГД, 

формат А4, стр.32
4. Елаборат за втор циклус на студии, (2009/2010) стр.14
5. Елаборат за хотелско-ресторанска насока, (2010) стр.12
6. Елаборат за реализација на настава за туристички водич, туристички 

придружник и раководител на туристичка агенција, (2010) стр.19  
7.  Сертификати и уверенија за туристички водич, туристички 

придружник и раководител на туристичка агенција (2010)
8. Додаток на диплома (2010)
9. Изработка на текст за Информатор за прв циклус студии
10. Изработка на текст за Информатор за втор циклус студии

Во текот на академска 2009/2010 година во соработка со секретарот на 
Факултетот - Ванчо Павлов се изработени и други документи (Правилник 
за внатрешните односи и работењето на ФТБЛ, донесени се голем број 
одлуки, решенија и и др.).

На 5 септември 2010 година Факултетот за туризам и бизнис логистика 
зеде активно учество на „Смоквијада“ во Гевгелија. Факултетот беше 
претставен од студентите од трета година: Станојкова Марија и Петкова 
Виолета. За учеството факултетот доби благодарница.

Од 18 до 21 ноември 2009 година Факултетот учествуваше на Саемот 
за туризам во Грција. На саемот учествуваа студенти од прва и втора 
година туризам претводени од асистент Тања Ангелкова.
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Во февруари 2010година Факултетот присуствуваше на саемот за 
туризам во Белград. На саемот присуствуваа деканот доц .д-р Нако Ташков 
,продеканот доц. д-р Никола Димитров, асистените м-р Цане Котески, м-р 
Дејан Методијески, м-р Душко Јошески и лаборанотот Душица Санева.

Во април 2010 година беше организирана изложба на тема 
„Туристичко - гастрономска изложба на алтернативни форми за развој 
на туризмот“ .На изложбата од страна на студентите беа подготвени 
разновидни домашни специјалитети. На изложбата активно учество земаа 
студентите од прва и втора година туризам. Изложбата масовно беше 
посетена од граѓаните на Гевгелија.
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XVII.10. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
1. Формирање 

Филолошкиот факултет како високообразовна установа во состав на 
државниот Универзитет  „Гоце Делчев“ од Штип е основан во март 2007 
година („Сл. весник на РМ“ бр. 40/2007), а со работа започна во учебната 
2008/2009 година.

Наставата и во 2009/2010 година беше организирана во Штип во 
зградата на Педагошкиот факултет и  Факултетот за природни и технички 
науки.

Во втората академска година беа запишани вкупно 320 студенти од 
кои: редовни 260 и вонредни 60. За потребите на Деканатот, наставничкиот 
и соработничкиот кадар на Филолошкиот факултет во текот на 2010 
година, во летниот семестар, се изнајмија канцеларии во зградата „Бетон“.

Наставата беше организирана согласно со eлаборатите за студиските 
програми кои добија акредитација и тоа за следниве катедри:
1. Македонски јазик и книжевност
 – наставна насока
 – применета насока 

2. Англиски јазик и книжевност
 – наставна насока
 – превод и толкување

3. Германски јазик и книжевност
 – наставна насока
 – превод и толкување

4. Италијански јазик и книжевност
 – наставна насока
 – превод и толкување

5. Турски јазик и книжевност
 – наставна насока
 – превод и толкување

Наставните програми на катедрите и студиските групи се конципирани 
така што првите четири семестри се темелат врз заеднички основи, 
а од петтиот семестар се делат на две насоки: наставна и применета, 
односно: професор по македонски јазик и книжевност, по англиски јазик 
и книжевност, по германски јазик и книжевност, по италијански јазик 
и книжевност, по турски јазик и книжевност и: дипломиран филолог – 
македонист, дипломиран преведувач и толкувач по англиски/германски 
јазик/италијански/турски јазик. Студиските програми беа изготвени 
според начелата на Болоњската декларација, односно предметите беа 
во сооднос 80% задолжителни и 20% изборни предмети, почнувајќи од 
третиот семестар, додека во првиот и вториот семестар сите предмети 
се задолжителни, вклучувајќи го и предметот Информатика, како и 
предметот Физичко воситание.

Траењето на додипломските студии изнесува четири години, односно 
осум семестри, што значи дека студентот до крајот на осмиот семестар 
треба да освои 240 кредити.
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Во текот на вториот семестар, 2010 година, беше изготвен Елаборат 
со студиска програма за Катедра по историја со археологија за која 
добивме акредитација. Наставата на оваа Катедра започна на 15 октомври 
2010 г.

Студиите за групата Француски јазик и книжевност и оваа учебна 
година се во мирување, поради недоволниот број пријавени кандидати за 
оваа студиска група.

Наставните програми за групата Историја со археологија е 
конципирана во циклус на траење 3+1, така што првите две години се 
предвидени како заеднички основи за профилот дипломиран историчар 
и археолог и професор по историја со археологија, а во текот на трета и 
четврта година студентите се профилираат во својата насока и слушаат 
задолжителни и изборни предмети. Сите предмети се едносеместрални и 
носат соодветен број на кредити. 

Траењето на додипломските студии на групата Историја со 
археологија изнесува три, односно 6 семестри и носи 180 кредити, а за 
наставната насока е четири години, односно осум семестри, што значи 
дека студентот до крајот на осмиот семестар треба да освои 240 кредити.

2. Избор на декан
Изборот на декан е извршен на третата седница на Наставно-научниот 

совет на Филолошкиот факултет, одржана на ден 25.12.2008 год. Како 
единствен кандидат беше предложена проф. д-р Виолета Димова, вонреден 
професор. Предлогот беше едногласно усвоен и поддржан со акламација 
од сите присутни членови на Советот.

За декан на Филолошкиот факултет при Универзитет ,,Гоце Делчев“ 
Штип е избрана проф. д-р Виолета Димова, вонреден професор, со одлука 
за избор на декан од Наставно-научниот совет бр. 0210-1583/3-2.

3. Структура 
На Филолошкиот факултет беа вработени: 

 – Редовни професори   /
 – Вонредни професори  1
 – Доценти    6
 – Асистенти   1
 – Помлади асистенти  3
 – Виш лектор        2   
 – Лектори                            5   
 – Кореспонденти                    7

Во изведувањето на наставата на Филолошкиот факултет 
учествуваа и професори од Филолошкиот факултет Блаже Конески при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,  од Институтот за македонски 
јазик Крсте Петков Мисирков и од Институтот за национална историја 
во Скопје.
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Административен кадар: 
 – технички секретар                            1
 – секретар                                             1
 – референт за студентски прашања   1

4. Катедри
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација 

на работните места на Универзитетот ,,Гоце Делчев“, организационата 
структура на Филолошкиот факултет е поставена со следниве 
организациони единици: 

 – Катедра  за македонски јазик и книжевност
 – Катедра (група) за англиски јазик и книжевност
 – Катедра (група) за германски јазик и книжевност 
 – Катедра (група) за италијански јазик и книжевност
 – Катедра (група) за турски јазик и книжевност
 – Катедра (група) за француски јазик и книжевност (во мирување)

5. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Во учебната 2009/2010 година на Филолошкиот факултет се одржани 

вкупно 15 седници на Наставно-научениот совет. Активностите на 
Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет (ННС) се приложени 
како точки од дневниот ред на сите одржани седници во следните потточки 
од оваа поглавје на извештајот.
1.1 . Дневен ред на 12та седница на ННС одржана на 5.10.2009 г.
1. Усвојување на Правилникот за работа и организација на Филолош-

киот факултет;
2. Донесување  одлука за постапување при префрлувањето на студен-

тите од други универзитети на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 
Филолошки факултет, со регулирање на кредитите преку полагање 
на диференцијални испити;

3. Донесување одлука за исправка на техничка грешка на студиската 
програма од прв циклус студии на Филолошкиот факултет;

4. Донесување одлука за избор на еден наставник во сите звања во на-
ставно-научната област  турски јазик и книжевност;

5. Донесување одлука за избор на еден асистент во наставно-научната 
област турски јазик и книжевност;

6. Дискусија околу користењето на средствата на Факултетот за служ-
бени патувања и учества на научни конференции;

7. Разно.

1.2 Дневен ред на 13та седница на ННС одржана на 20.10.2009 г.
1. Донесување одлука за избор на еден наставник во сите звања  за на-

ставно-научната област  турски јазик;
2. Донесување одлука за избор на еден соработник /помлад асистент по 

применета лингвистика во англискиот јазик ;
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3. Донесување предлог-одлука за покренување на постапка за избор на  
еден наставник во сите звања  за наставно-научната област  македон-
ски јазик и книжевност;

4. Разгледување на Предлог-студиската програма за интердисциплинар-
ни студии по историја со археологија;

5. Разно.

1.3 Дневен ред на 14та седница на ННС одржана на 30.11.2009 г.
1. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на 

Филолошкиот факултет при УГД
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 

наставник во сите звања по македонски јазик и книжевност
3. Предлог-одлука за исправка на техничка грешка во Студиската 

програма 2009/2010 кај групата македонски јазик и книжевност
4. Предлог одлука за исправка на техничка грешка во Студиската 

програма 2009/2010 кај групата турски јазик и книжевност
5. Одлука за службено отсуство на доц. д-р Јованка Денкова поради 

учество на научна конференција во Нови Сад, Р. Србија
6. Одлука за службено отсуство на доц. д-р Јованка Денкова поради 

учество на меѓународна научна конференција во Врање, Р. Србија
7. Одлука за службено отсуство на проф. д-р Виолета Димова поради 

учество на меѓународна научна конференција во Врање, Р. Србија
8. Одлука за набавка на книги за библиотеката на Факултетот од 

сопствените средства на Факултетот
9. Одлука за претплата на списанието „СУМ“
10. Одлука за претплата на списанието „Просветен работник“
11. Разно.

1.4 Дневен ред на 15та седница на ННС одржана на 30.12.2009 г.
1. Донесување одлука за избор на еден наставник во звање доцент за 

наставно-научна област македонски јазик;
2. Разно.
1.5 Дневен ред на 16та седница на ННС одржана на 22.1.2010 г.
1. Донесување одлука за разрешување на секретарот Елизабета 

Давитковска- Барбареева и назначување на нов Марјан Ристов;
2. Донесување предлог- одлука за распишување на конкурс за еден 

наставник во сите звања од областа турски јазик и книжевност;
3. Донесување  предлог- одлука за распишување на конкурс за еден 

лектор од областа германски јазик и книжевност;
4. Донесување предлог- одлука за распишување на конкурс за двајца 

помлади лектори од областа англиски јазик и книжевност;
5. Донесување предлог- одлука за распишување конкурс за еден помлад 

лектор од областа руски јазик;
6. Донесување одлука за усвојување на студиската предлог- програма 

по историја со археологија;
7. Донесување одлука за ангажирање хонорарни професори за летниот 

семестар во учебната 2009/2010 година;
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8. Донесување одлука за ангажираност на наставниот кадар на 
Филолошкиот факултет за учебната 2009/2010 година;

9. Усвојување на распоредот на часови за летниот семестар;
10. донесување предлог – одлука за воведување дисперзирани студии по 

грчки, англиски и германски јазик и книжевност во Гевгелија;
11. Разно.

1.6 Дневен ред на 17та седница на ННС одржана на 17.02.2010 г.
1. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на 

еден наставник во сите звања во областа турска книжевност;
2. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на 

еден лектор во областа германски јазик и книжевност;
3. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор 

на двајца помлади лектори во областа англиски јазик и книжевност;
4. Донесување одлука за формирање рецензентска комисија за избор на 

еден помлад лектор во областа руски јазик и книжевност;
5. Донесување одлука за службено патување по барање со дел. бр. 0402-

3/2 поднесено од страна на доц. д-р Јованка Денкова;
6. Разно.

1.7 Дневен ред на 18та седница на ННС одржана на 10.3.2010 г.
1. Донесување одлука за усвојување на бројот на студентите кои ќе 

бидат запишани во новата академска година 2010/ 2011; 
2. Донесување одлука за формирање Деканска управа на Филолошкиот 

факултет;
3. Донесување одлука за службено отсуство на доц. д-р  Јованка 

Денкова заради учество на меѓународен собир што ќе се одржи на 
Филозофскиот факултет во Осиек;

4. Донесување одлука за службено отсуство на доц. д-р Јованка Денкова 
заради учество на семинар во организација на Високата школа за 
воспитувачи во Алексинац ;

5. Донесување одлука за службено отсуство на доц. д-р Јованка Денкова 
заради учество на научен собир што ќе се одржи на Педагошкиот 
факултет во Јагодина ;

6. Донесување одлука за службено отсуство на м-р Нина Даскаловска 
заради учество на конференција во Херогејт, Велика Британија;

7. Разно.

1.8 Дневен ред на 19та седница на ННС одржана на 16.3.2010 г.
1. Донесување одлука за избор на еден наставник во сите звања  за 

наставно-научната област  турски јазик и книжевност;
2. Разно.
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1.9 Дневен ред на 20та седница на ННС одржана на 14.4.2010 г.
1. Формирање комисија за испитите: Граматика на англиски јазик, 1 и 

2,  Фонетика и фонологија (англиски јазик) 1 и 2, Морфологија 1 и 2 
(англиски јазик) ;

2. Формирање комисија за испитот: Американска култура и 
цивилизација;

3. Формирање комисија за испитот: Англиска книжевност 1 и 2 ;
4. Формирање комисија за испитот: Македонска палеолингвистика 1 и 

2;
5. Усвојување на извештајот за покриеност на наставата за летен 

семестар во студиската  2009/2010 година на Филолошкиот факултет 
6. Донесување одлука по барање од студентот Сања Смилева со дел. бр. 

1505-14/6 од 31.3.2010 ;
7. Разно. 

1.10 Дневен ред на 21та седница на ННС одржана на 17.5.2010 г.
1. Разгледување на покриеноста на наставата и ангажираноста на 

наставничкиот и соработничкиот кадар на Филолошкиот факултет;
2. Распишување конкурси за потребите на Филолошкиот факултет за 

наставен и соработнички кадар;
3. Разно.

1.11 Дневен ред на 22та седница на ННС одржана на 3.6.2010 г.
1. Формирање комисија за прием на документи од упис на студенти за 

2010/2011 година;
2. Активирање на Центарот за странски јазици со ангажирање на 

вработениот кадар;
3. Донесување предлог – одлука по Барање со дел. број 0402-3/26 од 

1.6.2010 година
4. Донесување одлука за избор на еден лектор во областа германски 

јазик и книжевност;
5. Донесување одлука за избор на двајца помлади лектори во областа 

англиски јазик и книжевност;
6. Донесување одлука за избор на еден помлад лектор во областа 

руски јазик и книжевност;
7. Разно.

1.12 Дневен ред на 23та седница на ННС одржана на 24.6.2010 г.
1. Донесување одлука за ангажирање на хонорарни професори од 

други универзитети;
2. Разно.

1.13 Дневен ред на 24та седница на ННС одржана на 7.7.2010 г.
1. Донесување предлог-одлука за распишување конкурс за насловни 

наставници од областа историја;
2. Донесување предлог-одлука за распишување конкурс за насловни 

наставници од областа археологија;
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3. Донесување одлука за измени и дополнувања на Студиската програма 
по турски јазик и книжевност 2010/11 година;

4. Донесување предлог-одлука за распишување конкурс за волонтери;
5. Донесување одлука за утврдување на бројот на членови на ННС;
6. Донесување одлука за измени и дополнувања на одлуката со дел. бр. 

2402-80/5;
7. Донесување одлука за распишување конкурс за еден наставник од 

областа македонски јазик;
8. Донесување одлука за распишување конкурс за еден наставник од 

областа германски јазик;
9. Донесување одлука за распишување конкурс за еден наставник од 

областа германска книжевност;
10. Донесување одлука за распишување конкурс за еден соработник од 

областа македонски јазик;
11. Донесување одлика за распишување конкурс за еден наставник од 

областа италијански јазик;
12. Донесување одлука за распишување конкурс за еден наставник од 

областа италијанска книжевност;
13. Донесување одлука за распуишување конкурс за еден наставник од 

областа англиски јазик;
14. Разно.

1.14 Дневен ред на 25та седница на ННС одржана на 1.9.2010 г.
1. Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија по конкурс 

за избор на наставници во насловни звања од областите историја и 
археологија;

2. Донесување Одлука за формирање на работна комисија за 
изготвување  на правилникот за работа на Центарот за јазици;

3. Разно.

1.15 Дневен ред на 26та седница на ННС одржана на 29.9.2010 г.
1. Донесување одлука за избор на членови на Комисија за самоевалуација 

на единицата (факултетот) на Универзитетот;
2. Донесување одлука за измени и дополнувања на студиските програми 

на Филолошкиот факултет за 2009/2010 година (студиска програма 
за германски јазик и книжевност / наставна насока)

3. Разгледување на барања поднесени од страна на студенти;
4. Донесување одлука за измени и дополнувања на студиските програми 

на Филолошкиот факултет за 2008/2009 година;
5. Разно.

6. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на 
катедрите (студиските групи на единицата

6.1. Катедра за македонски јазик и книжевност 
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Според студиската програма во зимскиот (прв) семестар, студентите 
од Катедрата за македонски јазик и книжевност – Наставна насока 
слушаа настава по предметите: Фонологија на современиот македонски 
јазик, Старословенски јазик, Вовед во науката за јазикот, Правопис и 
правоговор, Народна книжевност, додека студентите од Применетата 
насока слушаа настава по предметите Фонологија на Современиот 
македонски јазик и Правопис и правоговор,  Старословенски јазик, Вовед 
во науката за јазикот,  Историја на лингвистиката и Народна книжевност.

Фонологија на современиот македонски јазик 
Предметот Фонологија на македонскиот јазик се изучува во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со 
фонд на часови 2+2+2 за групата Македонски јазик и книжевност и 
носи 8 кредити. Предавањата ги изведуваше проф. д-р Симон Саздов, а 
вежбите соработник Мартина Николовска. Предавањата се изведуваа 
во предавалните на Педагошкиот факултет, поточно во предавална 6 во 
понеделниците од 8 и 30 часот до 10 часот.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Фонологија на македонскиот јазик, од групата Македонски 

јазик и книжевност го положија сите запишани студенти (јануарска –
прв термин, јануарска- втор термин, априлска, јунска и септемвриска 
сесија). Со тоа проодноста на студентите по предметот  Фонологија на 
македонскиот јазик на Филолошки факултет изнесува 100 %.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,85. 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 / / 23 23 6 5 5 3 4 / 100

Старословенски јазик 
Предметот Старословенски јазик (задолжителен) го предаваше доц. 

д-р Елка Јачева-Улчар (Институт за македонски јазик Крсте Петков Ми-
сирков).  Предметот имаше фонд на часови 2+2+1 носеше 6 кредити. По 
предметот  Старословенски јазик беа предвидени и одржани предавања 
во период од 15. 9. 2009 год. (понеделник) до 11. 1. 2010 год. Наставата 
се одржуваше во предавална 8 (на Педагошки факултет). Во предавањата 
се совладуваше историскиот дел за настанувањето на старословенскиот 
јазик и писмо, информации за најстарите споменици (епиграфски и кни-
жевни) на старословенски јазик (пишувани со глаголица и со кирилица), 
варијантите на црковнословенскиот јазик, вокалниот и консонантскиот 
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систем на старословенскиот јазик, усвојување на фонетско-фонолошките 
појави во   старословенскиот јазик (вокалите во почетокот на зборот, во-
кално р и л, метатеза на ликвидите, превој на вокалите, палатализациите 
на к, г, х, јотување, промени во консонантските групи, основни сознанија 
за акцентот), деклинација кај именките во старо-словенскиот јазик, ус-
војување на: заменките, придавките, броевите, прилозите, синтаксата на 
падежите, глаголите, глаголските времиња и партиципите во старословен-
скиот јазик.  

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите во групи изработуваа семинарски работи на точно определени 
теми од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 85-90 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Старословенски јазик 1 досега (јануарско-февруарска, 

априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 24 од вкупно 
25 пријавени студенти (редовни и вонредни). Со тоа проодноста на 
студентите по предметот   Старословенски 1 на Филолошки факултет 
изнесува 96%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува:  8,00.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 / / 23 19 2 8 3 2 4 4 82,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 3 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 2 2 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 0 2 0 / / / / / 2 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 0 2 2 / 1 / 1 / / 100%

Правопис и правоговор 
Предметот Правопис и правоговор се изучува во првиот семестар на 

Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
1+1+1 за групата Македонски јазик и книжевност и носи 4 кредити. 
Предавањата ги изведуваше проф. д-р Симон Саздов, а вежбите соработник 
Мартина Николовска. Предавањата се изведуваа во предавалните на 
Педагошкиот факултет, поточно во предавална 6 - понеделник од 10 часот 
до 10 и 45.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Правопис и правоговор од групата Македонски јазик и 

книжевност го положија сите запишани студенти (јануарска – прв термин, 
јануарска- втор термин, априлска, јунска и септемвриска сесија). Со 
тоа проодноста на студентите по предметот Правопис и правоговор на 
Филолошки факултет изнесува 100 %.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,68.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 / 23 / 23 7 6 6 1 3 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 / / / 1 / / 100

Народна книжевност
Предметот Народна книжевност го предава доц. д-р Јованка Денкова. 
По предметот Народна книжевност (задолжителен) беа предвидени 

и одржани предавања во период од 15.9.2009 (четврток) до 31.12.2009 
год. Предметот се слушаше со фонд на часови 2+2+1, во зимскиот, 
први семестар. Наставата се одржуваше во предавална 4 (во Педагошки 
факултет), во четврток, од 8 до 11 часот. Во предавањата студентите 
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се запознаваат со најраните сведоштва за постоењето на народните 
умотворби; народната книжевност како посебен облик на творештво; 
кардинални својства на народната книжевност (анонимност, колективност, 
варијативност, анахронизми,  усна трансмисија...); значењето на народната 
традиција како конзерватор на народниот бит и народниот јазик, како 
и класификацијата на народната поезија и нејзините карактеристики, 
класификацијата на народната проза; специфики на фолклорната 
поетика; облици на постфолклор. Се прави преглед на собирачите на 
македонските народни умотворби, во минатото и во современи услови, со 
што студентите го осознаваат значењето на народната проза како матрица 
врз која се потпира уметничката поезија и литературата воопшто.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 97 %.

Предметот Народна книжевност досега (февруарска и јунска 
сесија) го имаат положено 24 од вкупно пријавено 26 студенти (редовни 
и вонредни). Со тоа преодноста на студентите по овој предмет изнесува 
92.30%.

Средниот успех на студентите покажан по овој предмет изнесува 8.0.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

24 1 0 22 22 3 6 4 4 5 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / / 1 / / 100

Историја на лингвистиката 
Според студиската програма, во летниот (втор) семестар, студентите 

од Катедрата за македонски јазик и книжевност – Наставна насока 
слушаа  настава по предметите: Историја на лингвистиката, Морфологија 
на СМЈ, Општа лингвистика, Средновековна книжевност, Историја на ма-



Годишен извештај

673

кедонската култура и цивилизација, додека студентите од Применетата 
насока слушаа насока по предметите Лексикологија на современиот ма-
кедонски јазик, Морфологија на СМЈ, Општа лингвистика, Средновековна 
книжевност и Историја на македонската култура и цивилизација.

Морфологија на СМЈ 
Предметот Морфологија на СМЈ се изучува во IV семестар на 

Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2 за групата Македонски јазик и книжевност и носеше 4 кредити. 
Предавањата ги изведуваше проф. д-р Гоце Цветановски. Наставата 
се изведуваше во просториите на Педагошкиот факултет, поточно во 
предавална бр. 4 (петок, 11.30-14).

Предавањата по предметот Морфологија на СМЈ беа одржувани 
секој петок, од почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата 
студентите беа запознати со морфологијата како лингвистичка дисциплина, 
предметот на проучување на морфологијата, местото на морфологијата во 
лингвистичките дисциплини, основните поими во морфологијата (морфа, 
аломорфа, морфема, збороформа), лексичкото и граматичкото значење 
на зборовите, осврт кон граматичките категории, зборовните групи и 
нивните граматички карактеристики, граматичките категории на одделни 
зборовни групи, морфолошки и морфонолошки промени, посебен осврт 
кон глаголот, прости и сложени глаголски форми.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Морфологија на СМЈ, од групата Македонски јазик 

и книжевност досега (јунска – прв термин, јунска - втор термин и 
септемвриска сесија) го имаат положено 21 од вкупно пријавени 31 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Морфологија на 
СМЈ на Филолошкиот факултет изнесува 67,74%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,3.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 6 / 17 17 12 3 1 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 / 1 1 1 / / / / / 100
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Средновековна книжевност
Курсот по Средновековна книжевност се слушаше во вториот семес-

тaр на уч. 2010 година со студентите од  групата за Македонски јазик и 
книжевност. Курсот се слушаше со фонд на часови од 2+ 2.

Студентите покажажаа голема заинтересираност за предавањата, 
вежбите и активностите што им се задаваа. 

Со студентите се работеше континуирано преку семестарот. Студен-
тите добиваа и извршуваа низа  истражувачки активност кои ги исполну-
ваа со значителен успех.

Студентите полагаа два колоквиуми за проверка на знаењата и завр-
шен-устен испит по предметот.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февру-
арската испитна сесија

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

22 2 20 20 20 2 2 7 6 3 0 100

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

19 0 19 19 19 3 4 6 5 1 0 100

Историја на македонската култура и цивилизација 
Предметот Историја на македонската култура и цивилизација го 

предава доц.д-р  Јованка Денкова. 
По овој предмет беа предвидени и одржани предавања во период 

од 1.2.2010-31.5.2010 (петок, 8.30-10) во предавалната Парламент на 
Педагошкиот факултет. Предметот е задолжителен со фонд на часови 
1+1+1, а се слушаше во летниот, втор семестар. 

На предавањата студентите се запознаваат со основните теми поврзани 
со разни цивилизациски и културни основи на македонската култура и 
цивилизација, почнувајќи од праисторијата, па преку големата империја на 
Александар Македонски, преку  појавата и ширењето на христијанството 
како културен суперкод на културите во Македонија, потоа преку 
филозофемата на византиската култура, и преку навлегувањето на 
османлиската култура на теренот на Македонија, деветнаесетвековната 
култура на просветата и преродбата. Предвидената наставна програма 
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми од предметниот наставник. Посетеноста на 
предавањата се движеше околу 100%.

Овој предмет досега (јунска и септемвриска сесија) го имаат 
положено 22 од  вкупно пријавено 25 студенти (редовни и вонредни). Со 
тоа преодноста на студентите по овој предмет на Филолошки факултет 
изнесува 88%.
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Средниот успех на студентите покажан по овој предмет изнесува  7.2.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на во јунската 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

21 1 0 20 20 8 2 6 3 1 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите  во јунската 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во септемвриската испитна сесија

Пријавени Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во октомвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 / 2 2 / 1 / 1 / / 100

Според студиската програма во зимскиот (трет) семестар, 
студентите од Катедрата за македонски јазик и книжевност слушаа  
настава по предметите: Морфологија на современиот македонски јазик 1, 
Лексикологија на современиот македонски јазик 1, Теорија на книжевност 
1, Споредбена граматика на словенските јазици 1, Општа лингвистика 
1, Книжевност за деца 1, Јужнословенски јазик 1 (Словенечки јазик 1), 
Светска книжевност 1, Македонска книжевност од 15. до 18. век. 

   
Морфологија на современиот македонски јазик  1 
Предметот Морфологија на современиот македонски јазик 1 

се изучуваше во третиот семестар на Филолошкиот факултет како 
задолжителен со фонд на часови 2+2 за групата Македонски јазик и 
книжевност–наставна и применета и носеше 4 кредити. Предавањата 
ги изведуваше професор д-р Снежана Веновска-Антевска (вежбите 
демонстратор – Мартина Николовска). Наставата се изведуваше во 
предавалните на Педагошкиот факултет, предавална 3  (петок,  12.30 - 
14.30).

Предавањата по предметот Морфологија на современиот 
македонски јазик 1 беа одржувани секој петок, од почетокот до крајот на 
зимскиот семестар. Во предавањата студентите ги совладуваа основните 
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принципи на морфологијата на современиот македонски јазик како дел 
од граматиката. Карактеристиките на зборовните групи, граматичките 
категории преку морфолошка анализа на избрани примери, со соодветни 
паралели во структурата на зборовите, основно разградување на 
зборовите на морфеми и карактеристиките на зборообразувачките и 
на формообразувачкирте морфи во македоснкиот јазик. Постапно се 
навлегуваше во морфолошки анализи, во разградување на зборовите и на 
нивните збороформи, почнувајќи од основните принципи во морфолошките 
анализи врз примери од современиот македонски јазик. Наставата се 
одвиваше според наставната програма и целосно беше реализирана, 
определени делови беа адаптирани кон потребите на групата  Македонски 
и книжевност (наставна и применета). Во текот на семестарот беа 
организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот 
наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90-95 
%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Морфологија на современиот македонски јазик 

1 на групата Македонски јазик и книжевност–наставна и применета, 
досега (февруарска – прв термин, февруарска - втор термин, априлска– 
прв термин, априлска - втор термин, јунска – прв термин, јунска - втор 
термин и септемвриска сесија) го положија 15 од вкупно пријавени 17 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Морфологија 
на современиот македонски јазик 1 на групата Македонски јазик и 
книжевност– наставна и применета на Филолошкиот факултет изнесува 
88,23%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7,83.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 / 15 15 12 4 1 3 1 3 3 80%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 1 / / / 10 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 / / 2 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 2 1 / / 1 / / 1 50%

Лексикологија на современиот македонски јазик 
Предметот Лексикологија на современиот македонски јазик 

се изучува во третиот семестар на Филолошкиот факултет како 
задолжителен предмет со фонд на часови 2+2 за групата Македонски 
јазик и книжевност и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваше 
проф. д-р Гоце Цветановски. Наставата се изведуваше во просториите на 
Педагошкиот факултет, поточно во предавална бр. 4 (петок, 8.30-11.30).

Предавањата по предметот Лексикологија на македонскиот јазик 
беа одржувани секој петок, од почетокот до крајот на зимскиот семестар. 
Во предавањата студентите беа запознати со лексикологијата како 
лингвистичка дисциплина, предметот на проучување на лексикологијата, 
поделбата на лексикологијата и односот со другите сродни дисциплини, 
поим за зборот и за лексемата. Основните типови лексички значења на 
зборовите, семантички односи меѓу лексемите (синонимија, хомонимија, 
антонимија, паронимија), лексиката на македонскиот јазик според: 
потеклото, сферата на употреба, процесот на обновување; од експресивно-
стилистичка гледна точка, лексикографијата, поделбата на речниците, 
како и воопшто за македонската лекси кографија.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Лексикологија на македонскиот јазик, од групата 

Македонски јазик и книжевност досега (јануарска – прв термин, јануарска 
- втор термин, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 14 
од  вкупно пријавени 17 студенти. Со тоа преодноста на студентите 
по предметот Лексикологија на македонскиот јазик на Филолошкиот 
факултет изнесува 82,35%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7,28.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 1 / 14 14 5 3 3 3 / / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / /

Теорија на книжевност 1
Предметот Теорија на книжевност 1 се изучува во третиот семестар 

на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет за групата 
Македонски јазик и книжевност со фонд на часови 2+1 и носи 3 кредити, 
но и како изборен предмет за групите Англиски јазик и книжевност со 
фонд на часови 2+1 и носи 2 кредити, како и Германски јазик и книжевност 
со фонд на часови 2+1 и носи 3 кредити и тоа за студентите запишани 
во учебната 2008/2009 година. Предавањата ги изведуваше проф. д-р 
Кристина Николовска, а вежбите м-р Ранко Младеноски, асистент. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, во 
четврток од 10 до 12.15 часот.

Во текот на предавањата и вежбите студентите се запознаваа со 
основните книжевно-теориски поими и термини како и со историскиот 
развој на теоријата на книжевноста како научна дисциплина. Беше 
елаборирана античката поетика и тоа преку делата на двајца клучни 
автори – Платон и Аристотел. Особено внимание беше обрнато на 
книгата „За поетиката“ од Аристотел и неговите книжевно-теориски 
тези за детерминацијата и структурата на античката трагедија. Како 
основен апликативен дел послужи трагедијата „Цар Едип“ од Софокле, 
а како контролна трагедија беше анализирана драмата „Црнила“ од 
македонскиот автор Коле Чашуле. Исто така, во рамките на елаборацијата 
на структурата на драмата беше обработена и книгата „Мала книга на 
стапици“ од Горан Стефановски која послужи како книжевно-теориски 
инструментариум за анализа на драмата како најсложен книжевен вид. На 
вежбите се обработуваа конкретни сегменти од драмите „Цар Едип“ од 
Софокле и „Црнила“ од Коле Чашуле, а како дополнителна контролна 
драма беше земена „Парите се отепувачка“ од Ристо Крле.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите 
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата и на вежбите се 
движеше во граници од 95 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви 
проблеми.
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Предметот Теорија на книжевност 1 од групите Македонски 
јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност досега (февруарска испитна сесија – прв и втор термин,  јунска 
испитна сесија – прв термин) го имаат положено 27 од  вкупно пријавени 
39 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Теорија на 
книжевност 1 на Филолошки факултет изнесува 69,23%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 8 / 21 18 5 6 3 3 1 3 62

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 4 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 1 / 5 5 2 1 / 2 / / 100

Споредбена граматика на словенските јазици 1
Предметот Споредбена граматика на словенските јазици 1 го предава 
доц. д-р Толе Белчев. 
По предметот Споредбена граматика на словенските јазици 1 

(задолжителен) беа предвидени и одржани предавања во период од 
17.9.2009 г. (четврток) до 10.1.2010 год.  Предметот се слушаше со фонд 
на часови 2+2+1, во зимскиот, трети семестар. Наставата се одржуваше 
во предавална 4 (во Педагошки факултет), во четврток, од 10-12.30 
часот. На предавањата студентите се запознаваат со повеќе словенски 
јазици што им овозможува на да ги сфатат механизмите на системот на 
словенското јазично семејство. Студентите го усвојуваат компаративниот 
метод што лежи во основа на секоја наука. Започнуваат со разликување 
на периодите во историскиот развој на словенското јазично семејство и 
започнуваат со препознавање на сите словенски јазици според основните 
фонолошки карактеристики. Најважно за  студентите беше усвојувањето 
на компаративниот метод што лежи во основата на секоја наука. 
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на 
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми од предметниот 
наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 87 %.
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Предметот Споредбена граматика на словенските јазици 1 досега 
(февруарска и јунска сесија) го имаат положено 16 од  вкупно пријавено 
16 студенти (редовни и вонредни). Со тоа преодноста на студентите по 
овој предмет изнесува 100%.

Средниот успех на студентите покажан по овој предмет изнесува 8.0

Книжевност за деца 1
Предметот Книжевност за деца 1 се изучува во третиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 2+1 за 
групата Македонски јазик и книжевност и тоа за студентите запишани во 
учебната 2008/2009 година и носи 3 кредити. Предавањата ги изведуваше 
проф. д-р Виолета Димова, а вежбите м-р Ранко Младеноски, асистент. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, во 
среда од 8.30 до 10.45 часот.

Во текот на предавањата и вежбите студентите се запознаваа со 
основните книжевно-теориски поими и термини поврзани со книжевноста 
за деца, а истовремено и со класичните и современите светски автори од 
областа на книжевноста за деца. Најпрво беа обработени фолклорните 
светски сказни од Шарл Перо, браќата Грим и Ханс Кристијан Андерсен, 
а потоа и уметничките сказни и романи за деца од светската книжевност 
како што се „Волшебникот од Оз“ од Лиман Френк Баум, „Пинокио“ од 
Карло Колоди, „Алиса во земјата на чудата“ од Луис Карол, „Двојната 
Лота“ од Ерих Кестнер, „Пипи Долгиот Чорап“ од Астрид Линдгрен, 
„Малиот принц“ од Антоан де Сент Егзипери, „Бескрајна приказна“ од 
Михаил Енде и други. На часовите за вежби беа анализирани одделни 
сегменти од наративната структура на книжевните дела за деца предвидени 
со програмата за овој предмет.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите 
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата и на вежбите се 
движеше во граници од 90 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви 
проблеми.

Предметот  Книжевност за деца 1 од групата Македонски јазик и 
книжевност досега (февруарска – прв термин, априлска,  јунска - прв, 
јунска - втор термин, септемвриска и октомвриска дополнителна испитна 
сесија) го имаат положено 14 од  вкупно пријавени 22 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Книжевност за деца 1 на 
Филолошки факултет изнесува 63,63%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 3 / 9 9 / 2 2 2 3 / 75
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 / / 2 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 / 3 3 / 1 2 / / / 75

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / / / / 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската дополнителна испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Јужнословенски јазик 1 (Словенечки јазик 1)
Наставник: проф. д-р Лидија Аризанковска
Наративен дел: предвидени се 3 часа неделно во два семестра. 

Наставата во првиот семестар се изведуваше во рамките на предвидениот 
план. Сите предвидени часови беа реализирани и спроведени два 
колоквиуми, како и устен испит на крајот, како и испит за оние кои не ги 
поминале колоквиумите. Во текот на наставата студентите беа обврзани да 
подготват и семинарска работа, како и домашни работи, што беше земено 
предвид при нивното крајно оценување, заедно со нивната редовност и 
активност на час.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 1 13 13 13 2 4 3 2 2 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100

Светска книжевност 1
Предметот Светска книжевност 1 го предава доц. д-р Јованка Денкова. 

По предметот Светска книжевност 1 (изборен) беа предвидени и одржани 
предавања во период од 15.9.2009 (вторник) до 31.12.2009 год. Предметот 
се слушаше со фонд на часови 2+0, во зимскиот, трети семестар. Наставата 
се одржуваше во предавална 7 (во Педагошки факултет), во вторник, од 
10-13 часот. Во предавањата беа опфатени програмски дисциплини од 
најстарите литератури на светот, старогрчката и римската литература, 
средновековна литература; претставници и нивните остварувања.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
околу 90%.

Предметот Светска книжевност 1 досега (јануарска – прв и 
втор термин, априлска, јунска сесија и септемвриска сесија) го имаат 
положено 14 од  вкупно пријавено 21 студент (редовни и вонредни). Со 
тоа преодноста на студентите по предметот  Светска книжевност 1 на 
Филолошки факултет изнесува 66.66%.

Средниот успех на студентите покажан по овој предмет изнесува 7.4.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 

насока во февруарската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 1 0 7 7 1 1 2 1 2 0 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во априлската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 10 0 4 3 2 1 0 0 0 1 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во јунската испитна сесија-прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 20 0 1 1 0 1 0 0 0 1 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во јунската испитна сесија-втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 1 3 2 2 0 0 0 0 2 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 1 / 1 / / / / 100

Македонска книжевност од XV до XVIII век 1
Предметот Македонска книжевност од XV до XVIII век 1 се слу-

шаше во зимскиот семестар на уч. 2009/2010 година, како задолжителен 
курс за студентите од наставната насока на групата за Македонски јазик и 
книжевност. Курсот се слушаше  секоја недела, со фонд на часови од 2+1.

Предвидените содржини по предметот беа целосно  реализирани.
Во текот на двата семестра студентите зедоа активно учество со усни 

презентации, практични активности (запознавање со водени знаци, мате-
ријали за пишување на ракописи, видови писма, илуминации и сл.)

Согласно сo прописите на УГД се одржаа по два колоквиуми во секој 
семестер  и завршен/устен испит.                        
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 0 15 15 15 2 2 1 5 5 / 100

Според студиската програма во летниот (четврти) семестар, 
студентите од Катедрата за македонски јазик и книжевност слушаа 
настава по предметите: Морфологија на современиот македонски јазик 2, 
Фразеологија на СМЈ, Теорија на книжевност 2, Споредбена граматика 
на словенските јазици 2, Општа лингвистка 2, Книжевност за деца 2, 
Јужнословенски јазик 2 (Словенечки јазик 2), Светска книжевност 2, 
Македонска книжевност од XV до XVIII  2.

Морфологија на современиот македонски јазик 2 
Предметот Морфологија на современиот македонски јазик- 2 

се изучуваше во четвртиот семестар на Филолошкиот факултет како 
задолжителен со фонд на часови 2+2 за групата Македонски јазик и 
книжевност–наставна и применета и носеше 4 кредити. Предавањата 
ги изведуваше професор д-р Снежана Веновска-Антевска (вежбите 
демонстратор – Мартина Николовска). Наставата се изведуваше во 
предавалните на Педагошкиот факултет, предавална 3  ( петок,  12.30 - 
14.30).

Предавањата по предметот Морфологија на современиот 
македонски јазик- 2 беа одржувани секој петок, од почетокот до крајот 
на летниот семестар. Во предавањата студентите ги совладуваа основните 
принципи на морфосинтаксата на современиот македонски јазик како 
дел од граматиката и како преод меѓу морфологијата и синтаксата.. 
Карактеристиките на именските групи, граматичките категории  на 
именската група во македонскиот јазик, видовите именски групи, шемата 
на нивниот приказ. Постапно се навлегуваше во морфосинтаксичките 
анализи анализи, во градбата на зборовните групи, почнувајќи од основните 
принципи до најсложените форми на именски групи во  современиот 
македонски јазик. Наставата се одвиваше според наставната програма 
и целосно беше реализирана, определени делови беа адаптирани кон 
потребите на групата  Македонски и книжевност (наставна и применета). 
Во текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Морфологија на современиот македонски јазик- 2 на 

групата Македонски јазик и книжевност–наставна и применета, досега 
(јунска – прв термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го 
положија 15 од вкупно пријавени 17 студенти. Со тоа преодноста на 
студентите по предметот Морфологија на современиот македонски 
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јазик- 1 на групата Македонски јазик и книжевност– наставна и применета 
на Филолошкиот факултет изнесува 88,23.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8,30.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 2 14 14 14 6 1 2 1 4 1 82,35

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 2 1 / / 1 / / 1 50%

Морфологија на современиот македонски јазик
Предметот Морфологија на СМЈ се изучува во IV семестар на 

Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2 за групата Македонски јазик и книжевност и носеше 4 кредити. 
Предавањата ги изведуваше проф. д-р Гоце Цветановски. Наставата 
се изведуваше во просториите на Педагошкиот факултет, поточно во 
предавална бр. 4 (петок, 11.30-14).

Предавањата по предметот Морфологија на СМЈ беа одржувани 
секој петок, од почетокот до крајот на летниот семестар. Во предавањата 
студентите беа запознати со морфологијата како лингвистичка дисциплина, 
предметот на проучување на морфологијата, местото на морфологијата во 
лингвистичките дисциплини, основните поими во морфологијата (морфа, 
аломорфа, морфема, збороформа), лексичкото и граматичкото значење 
на зборовите, осврт кон граматичките категории, зборовните групи и 
нивните граматички карактеристики, граматичките категории на одделни 
зборовни групи, морфолошки и морфонолошки промени, посебен осврт 
кон глаголот, прости и сложени глаголски форми.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Морфологија на СМЈ, од групата Македонски јазик 

и книжевност досега (јунска – прв термин, јунска - втор термин и 
септемвриска сесија) го имаат положено 21 од вкупно пријавени 31 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Морфологија на 
СМЈ на Филолошкиот факултет изнесува 67,74%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,3.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 6 / 17 17 12 3 1 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 / 1 1 1 / / / / / 100

Фразеологија на СМЈ
Предметот Фразеологија на современиот македонски јазик се изучува 

во IV семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со 
фонд на часови 2+2 за групата Македонски јазик и книжевност и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше проф. д-р Гоце Цветановски. 
Наставата се изведуваше во просториите на Педагошкиот факултет, 
поточно во предавална бр. 4 (петок, 8.30-11.30).

Предавањата по предметот Фразеологија на македонскиот јазик 
беа одржувани секој петок, од почетокот до крајот на летниот семестар. 
Во предавањата студентите беа запознати со фразеологијата како 
лингвистичка дисциплина, предметот на проучување на фразеологијата, 
поим за фраземата, карактеристиките на фраземите, класификација на 
фраземите според: структурата, функцијата во реченицата, потеклото, 
стилските разновидности, семантичките односи меѓу фраземите итн.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Фразеологија на македонскиот јазик, од групата 

Македонски јазик и книжевност досега (јунска – прв термин, јунска - втор 
термин и септемвриска сесија) го имаат положено 14 од вкупно пријавени 
15 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Фразеологија 
на македонскиот јазик на Филолошкиот факултет изнесува 96,43%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7,2.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 1 / 14 13 6 / 5 / 2 / 92,85
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Споредбена граматика на словенските јазици 2
Предметот Споредбена граматика на словенските јазици 2 го предава 
доц. д-р Толе Белчев. 
По предметот Споредбена граматика на словенските  јазици 2 

(задолжителен) беа предвидени и одржани предавања во период од 
24.2.2010 (четврток) до 10.5.2010 год.  Предметот се слушаше со фонд 
на часови 2+2+1, во летниот, четврти семестар. Наставата се одржуваше 
во предавална 4 (во Педагошки факултет), во четврток, од 10 до 12.30 
часот. На предавањата студентите се запознаваат со повеќе словенски 
јазици што им овозможува на да ги сфатат механизмите на системот на 
словенското јазично семејство. Студентите го усвојуваат компаративниот 
метод што лежи во основа на секоја наука. Започнуваат со разликување 
на периодите во историскиот развој на словенското јазично семејство и 
започнуваат со препознавање на сите словенски јазици според основните 
фонолошки карактеристики. Најважно за  студентите беше усвојувањето 
на компаративниот метод што лежи во основата на секоја наука. 
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на 
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми од предметниот 
наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 87 %.

Предметот Споредбена граматика на словенските јазици 2 досега 
(февруарска и јунска сесија) го имаат положено 16 од  вкупно пријавено 
16 студенти (редовни и вонредни). Со тоа преодноста на студентите по 
овој предмет изнесува 100%.

Средниот успех на студентите покажан по овој предмет изнесува 8.0.

Теорија на книжевност 2
Предметот Теорија на книжевност 2 се изучува во четвртиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет за групата 
Македонски јазик и книжевност со фонд на часови 2+1 и носи 3 кредити, 
но и како изборен предмет за групите Англиски јазик и книжевност со 
фонд на часови 2+1 и носи 2 кредити, како и Германски јазик и книжевност 
со фонд на часови 2+1 и носи 3 кредити и тоа за студентите запишани 
во учебната 2008/2009 година. Предавањата ги изведуваше проф. д-р 
Кристина Николовска, а вежбите м-р Ранко Младеноски, асистент. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, во 
четврток од 10 до 12,15 часот.

Во текот на предавањата и вежбите студентите се запознаваа со 
дополнителни книжевно-теориски поими и термини како и со принципите 
и начелата за толкување, односно интерпретирање на прозата и поезијата. 
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Во таа смисла беа елаборирани неколку суштински книжевно-теориски 
модели кои одиграа голема улога во развојот на книжевно-теориската 
и особено во наратолошката мисла. Тука спаѓаат, пред сè, моделот 
на Владимир Јаковлевич Проп за руската бајка, моделот на Ролан 
Барт, моделот на Алжирадес Грејмас, а исто така и мошне значајните 
проучувања на Филип Амон за семиолошкиот аспект на ликот. Во 
рамките на апликациите, беа земени предвид голем број прозни дела од 
светската и од македонската книжевност, како што се, на пример, романот 
„Злосторство и казна“ од Достоевски, „Процес“ од Кафка, „Големата 
вода“ од Чинго, „Папокот на светот“ од Андоновски и други. Во врска 
со поезијата, беа елаборирани стилските фигури, односно тропите, и 
тоа во однос на школите од античко време па сè до денес, на сите нивоа 
– фонолошко, семантичко, синтаксичко и логичко. Како примери на 
вежбите беа обработувани голем број поетски творби од македонски и 
странски автори.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите 
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата и на вежбите се 
движеше во граници од 95 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви 
проблеми.

Предметот Теорија на книжевност 2 од групите Македонски јазик и 
книжевност, Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност 
досега (јунска испитна сесија – прв и втор термин, септемвриска испитна 
сесија, октомвриска дополнителна испитна сесија) го имаат положено 27 
од  вкупно пријавени 42 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот Теорија на книжевност 2 на Филолошки факултет изнесува 
64,28 %.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

25 6 / 19 16 5 4 3 2 2 3 64

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 3 / 10 10 4 2 1 2 1 / 77
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 0 / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
дополнителна испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 1 1 1 / / / 1 / / 33

Книжевност за деца 2
Предметот Книжевност за деца 2 се изучува во четвртиот семестар 

на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 2+1 за 
групата Македонски јазик и книжевност и тоа за студентите запишани во 
учебната 2008/2009 година и носи 3 кредити. Предавањата ги изведуваше 
проф. д-р Виолета Димова, а вежбите м-р Ранко Младеноски, асистент. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, во 
среда од 8,30 до 10,45 часот.

Во текот на предавањата и вежбите студентите се запознаваа 
со дополнителни книжевно-теориски термини и поими поврзани со 
книжевноста за деца, а истовремено и со македонските автори и дела 
од областа на книжевноста за деца предвидени со наставната програма. 
Најпрво беа обработени фолклорните лирски жанрови за деца, а потоа 
следните автори со книжевните дела од македонската литература: Григор 
Прличев - „Воспитание или двенадесет песни“; Ванчо Николески – 
„Мице“ и „Волшебното самарче“; Славко Јаневски – „Улица“ и „Шеќерна 
приказна“; Живко Чинго – „Сребрените снегови“; Србо Ивановски – 
поезија; Глигор Поповски – „Сказна за детето Вилен“; Томе Арсовски – 
„Кристална планета“; Александар Поповски – раскази; Михо Атанасовски 
– „Уличето со обетки од цреши“; Видое Подгорец – „Белото циганче“; 
Ристо Давчевски – „Мустаќите на генералот Рококајко“; Оливера 
Николова – „Зимски детективи“; Бошко Смаќоски – „Големи и мали“; 
Рајко Јовчевски – „Една друга љубов“; Киро Донев - избор од расказите; 
Велко Неделковски – „Втората смена“; Горјан Петрески – „Марта“; 
Јадранка Владова – „Гледало зад огледалото“. На часовите за вежби беа 
анализирани одделни сегменти од наративната структура на книжевните 
дела за деца предвидени со програмата за овој предмет.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот 
на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми од македонската книжевност 
за деца дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се 
движеше во граници од 90 до 100 %. Наставата се одвиваше без никакви 
проблеми.
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Предметот  Книжевност за деца 2 од групата Македонски јазик и 
книжевност досега (јунска испитна сесија – прв и втор термин) го имаат 
положено 14 од  вкупно пријавени 17 студенти. Со тоа преодноста на 
студентите по предметот Книжевност за деца 2 на Филолошки факултет 
изнесува 82,35%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 3 / 11 11 1 1 2 2 5 / 78

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 / 3 / / / / 100

Јужнословенски јазик 2 (Словенечки јазик 2)
Наставник: проф. д-р Лидија Аризанковска
Предвидени беа 3 часа неделно во два семестра. Наставата во вториот 

семестар се изведуваше во рамките на предвидениот план. Сите предвидени 
часови беа реализирани и спроведени два колоквиуми, како и устен испит 
на крајот, како и испит за оние кои не ги поминале колоквиумите. Во 
текот на наставата студентите беа обврзани да подготват и семинарска 
работа, како и домашни работи, што беше земено предвид при нивното 
крајно оценување, заедно со нивната редовност и активност на час.

Табеларен приказ за постигнатиот успех во јунската испитна сесија 
– прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 / 14 13 10 2 4 1 1 2 4 71,4
Табеларен приказ за постигнатиот успех во јунската испитна сесија 

– втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 1 5 5 5 3 1 1 / / / 100

Светска книжевност 2
Предметот Светска книжевност 2 го предава поц. д-р Јованка 

Денкова. 
По предметот Светска книжевност 2 (изборен) беа предвидени 

и одржани предавања во период од 1.2.2010 (среда) до 31.5.2010 год. 
Предметот се слушаше со фонд на часови 2+0, во првиот семестар. 
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Наставата се одржуваше во предавална 4 (во Педагошки факултет), во 
среда, од 10 до 11.30. Во предавањата беа опфатени програмски дисциплини 
од најстарите литератури на светот, старогрчката и римската литература, 
средновековна литература; претставници и нивните остварувања.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 88-90 %.

Предметот Светска книжевност 2 досега (јунска сесија и септемвриска 
сесија) го имаат положено 10 од  вкупно пријавено 15 студенти (редовни и 
вонредни). Со тоа преодноста на студентите изнесува 67%.

Средниот успех на студентите покажан по овој предмет изнесува  8.3.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во јунската испитна сесија (прв термин):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 0 0 7 7 1 1 0 3 2 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во јунската испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 0 3 3 0 1 2 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на наставната 
насока во септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Македонска книжевност од XV до XVIII век 2
Предметот Македонска книжевност од XV до XVIII век 2 век се слу-

шаше во летниот семестар на учебната 2009/2010 година, како задолжи-
телен курс за студентите од наставната насока на групата за Македонски 
јазик и книжевност.Курсот се слушаше  секоја недела, со фонд на часови 
од 2+1.

Предвидените содржини по предметот беа целосно  реализирани.
Во текот на семестарот  студентите зедоа активно учество со усни 

презентации, практични активности (запознавање со водени знаци, мате-
ријали за пишување на ракописи, видови писма, илуминации ис л.)

Согласно прописите на УГД се одржаа по два колоквиуми во секој 
семестар  и завршен/устен испит.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската  
испитна сесија –прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 / 16 16 16 4 3 1 4 4 / 100

Вовед во славистиката
Предметот Вовед во славистиката се изучуваше во вториот 

семестар на Филолошкиот факултет во академската 2008/2009 како 
изборен предмет со фонд на часови 2+0 за групата Македонски јазик и 
книжевност и носеше 2 кредита. Испитите по предметот ги изведуваше 
кореспондент Костадин Голаков. Поради промени во студиската програ-
ма, во академската 2009/2010 настава не се изведуваше.

Целта на предметот е студентите да ги совладаат поимите: славистика, 
Словени, развој на словенската писменост, словенско јазично семејство, 
словенски јазици и книжевности, старословенски јазик, прасловенски 
јазик, како и да се здобијат со разбирање на односот меѓу словенските 
народи, јазици и писма.

Предметот Вовед во славистиката, од групата Македонски јазик 
и книжевност досега (јануарска - прв термин, јануарска - втор термин, 
априлска, јунска – прв термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија 
- прв термин) го имаат положено 1 од вкупно пријавени 1 студент. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Вовед во славистиката на 
Филолошки факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8,0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / 1 / / / 100

6.1 Катедра  (група) за англиски јазик и книжевност
Според студиската програма во зимскиот (прв) семестар, студентите 

од Катедрата (групата) за англиски јазик и книжевност  слушаа  
настава по предметите: Современ англиски јазик 1 (лекторска настава), 
Фонетика на англискиот јазик,  Англиска книжевност 1 (од појавата до 16 
век), Британска култура и цивилизација. 
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Англиски јазик 1
Предметот Современ англиски јазик 1 се изучуваше во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 2+2+2 за групата Англиски јазик и книжевност и носеше 8 
кредити. Предавањата ги изведуваа помлад асистент м-р Татјана Уланска, 
помлад лектор Елена Тупаревска, помлад асистент м-р Нина Даскаловска, 
м-р Крсте Илиев и помлад лектор Драган Донев. Групата на студенти 
беше поголема, заради што беше поделена на пет групи, а во секоја група 
настава одржуваше некој од горенаведените колеги во различен термин.

Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет 
и Факултетот за природни и технички науки.

Низ предавањата и вежбите преку примена и увежбување на 
граматиката студентите ги совладуваа вештините: слушање, разбирање, 
читање, преведување и зборување. Граматичка и лексичка анализа на 
текстови од најразлични видови, конверзација на теми од секојдневието, 
дијалози, диктати, куси состави, текстови со празнини, фонетски вежби, 
вежби за разбирање на говорен текст.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Современ англиски јазик 1 од групата Англиски јазик 

и книжевност досега (февруарска- прв, февруарска- втор, априлска,  
јунска- прв, јунска- втор термин, септемвриска и октомвриска сесија) 
го имаат положено 159 од  вкупно пријавени 229 студенти (редовни и 
вонредни). Со тоа проодноста на студентите по предметот Англиски јазик 
1 на Филолошки факултет изнесува 69,4%.

Помлад асистент м-р Нина Даскаловска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

34 / / 34 32 / / 12 13 7 2 94,11

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Помлад лектор Драган Донев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 / / 29 29 5 6 9 7 2 / 100

Помлад лектор Елена Тупаревска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

33 1 32 27 3 4 4 7 8 6 81,8 %
Среден успех:8,26

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија втора декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 2 / 0 / / / / / 2 0%
Среден успех:5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 / 1 1 / / / / 1 33,3%
Среден успех:6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 4 / 2 / 2 / / / 40%
Среден успех:7
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втора декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 1 1 0 / / / / / 2 0%
Среден успех:5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100%
Среден успех:6

М-р Крсте Илиев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  

испитна сесија 2009

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (I рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

34 5 / 29 29 2 5 3 10 9 / 85,2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (II рок )  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 1 / 1 / / / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 
рок)  испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 / 3 / / / / / / 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (II 
рок)  испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 1 1 / / / / 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомврсика 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 100

М-р Татјана Уланска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 1 / 28 17 3 7 2 3 2 11

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 1 / 10 4 2 2 / / / 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 1 1 / / / / 1
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 1 9 5 4 1 / / / 4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 2 2 2 / 1 1 / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / 6 / 4 3 1 / / / 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / /

Виш лектор м-р Снежана Кирова
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 

февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / / / / 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

698

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1

Фонетика на англискиот јазик 
Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби 

со фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми 
во текот на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За 
вонредните е предвиден краен писмен испит по кој исто така следува 
завршен устен испит.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

156 2 154 / 85 21 20 16 20 8 69

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија втор термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

62 / 62 / 36 23 10 3 / / 26

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 / 11 / 5 5 / / / / 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

27 7 / 20 2 / 2 / / 1 18

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

26 9 17 / 10 7 3 / / / 7
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 / 17 / 1 / 1 / / / 16

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 4 11 0 3 3 / / / / 5

Англиска книжевност 1 (од појавата до 16 век)
Предметот Англиска книжевност 1 (од појавата до 16 век) се изучува 

во првиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+2 за групата Англиски јазик и книжевност и носи 
8 кредити. Вежбите ги изведуваше помлад лектор Елена Тупаревска, а 
предавањата виш лектор Марија Кукубајска. Наставата се изведуваше 
во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички 
науки, поточно во предавална 5 во понеделник од 15 до 16.30 со група 1 и 
2 и од 16.30 до 18 ч. со група 3, 4 и 5.

Предавањата по предметот Англиска книжевност 1-вежби беа 
одржувани секој понеделник, од почетокот до крајот на зимскиот 
семестар. Во предавањата студентите ги совладуваа предусловите за 
развој на англиската народна литература од предисторијата до римската 
окупација, од англосаксонската инвазија до 1066 година и битката кај 
Хејстингс, оралните традиции низ англосаксонскиот митски епови, 
елегиските религиозни  поеми, англосаксонската проза на староанглиски 
јазик и латинските ракописи, прозата од ран и доцен среден век, драмите 
на мистериите и моралитетите.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 70-75 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 2 / 3 3 / 1 1 1 / / 60%
Среден успех: 8



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

700

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

170 86 84 84 36 19 17 6 6 / 49,4 %
Среден успех: 7,13

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

68 4 / 64 58 30 10 6 7 5 6 85,3%
Среден успех: 7,08

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 4 1 1 / / / / 100 4 20%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 6 2 2 / 1 1 / 1 6 25%

Британска култура и цивилизација
Предметот Британска цивилизација и култура се изучува во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 2+2+1 за групата англиски јазик и книжевност и носи 6 кредити. 
Предавањата и вежбите  ги изведуваше виш лектор Марија Кукубајска. 
Исто така, испити беа одржувани и од страна на м-р Крсте Илиев за 
студенти кои го слушаа предметот во академската 2008/2009 година. 
Наставата се изведуваше во големиот амфитеатар на Педагошкиот и 
Факултетот за природни и технички науки.

Предавањата по предметот Англиска книжевност 4 беа одржувани 
секој петок, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во 
предавањата студентите ги изучуваа културата и историјата на Велика 
Британија и нејзините особености, во поглед на географија, население, 
култура, традиција, обичаи.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарски 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

58 / / 58 57 26 10 6 5 10 1 99%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 4 1 1 / / / / 1 / 20%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 5 1 1 / / 1 / / 1 14,3%

М-р Крсте Илиев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  

испитна сесија 2009

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 / 1 1 1 / / / / / 33,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 
рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (II 
рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 50
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Според студиската програма во летниот (втор) семестар, студентите 
од Катедрата за англиски јазик и книжевност  слушаа  настава по 
предметите: Современ англиски јазик 2 (лекторска настава), Фонологија на 
англискиот јазик, Англиска книжевност 2 (од 16 до 18 век) и Американска 
култура и цивилизација.

Англиски јазик 2
Лекторската настава по предметот Англиски јазик 2 во летниот 

семестар ја изведуваа кореспондент Биљана Петковска, помлад асистент 
м-р Нина Даскаловска, помлад асистент м-р Татјана Уланска и помлад 
асистент м-р Крсте Илиев. Групата на студенти беше поголема и броеше 
околу 130 студенти, заради што беше поделена на четири групи, а во секоја 
група настава одржуваше некој од горенаведените колеги во различен 
термин.

Предметот беше задолжителен, со фонд на часови 2+2+2 и носеше 8 
кредити. 

Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет.
Предавањата по предметот Англиски јазик 2 беа одржувани редовно, 

од почетокот до крајот на летниот семестар. Низ предавањата и вежбите 
преку примена и увежбување на граматиката студентите ги совладуваа 
вештините: слушање, разбирање, читање, преведување и зборување. 
Граматичка и лексичка анализа на текстови од најразлични видови, 
конверзација на теми од секојдневието, дијалози, диктати, куси состави, 
текстови со празнини, фонетски вежби, вежби за разбирање на говорен 
текст.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Современ англиски јазик 2 од групата Англиски јазик 

и книжевност досега (октомвриска, февруарска- прв, априлска,  јунска- 
прв, јунска- втор термин, септемвриска и октомвриска сесија) го имаат 
положено 142 од  вкупно пријавени 230 студенти. Со тоа проодноста 
на студентите по предметот  Англиски јазик 2 на Филолошки факултет 
изнесува 61,7%.

Биљана Петковска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

24 2 21 21 15 2 4 6 1 2 6 71,4
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 4 / / / / / / / 4 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 1 7 7 7 5 2 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 1 1 / / / / 100

Асс. м-р Нина Даскаловска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 2 2 / / / / 1 66,66

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

32 4 28 26 1 3 5 9 8 2 92,85

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / / 5 1 / / / 1 / 4 20
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 1 / 5 3 1 1 1 / / 2 60

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 / 2 1 1 / / / / 1 50

М-р Крсте Илиев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  

испитна сесија 2009

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (I рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 1 1 / / / / 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 
рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

35 3 / 32 31 1 6 6 8 10 1 88,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (II 
рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / 1 / / / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / 1 / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0

Помлад лектор Елена Тупаревска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 / 0 / / / / 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

26 0 4 22 22 3 4 3 5 7 4 84,6%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втора декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 2 5 / 1 / 1 / / / 3 14,3%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 1 1 1 1 / / / / 1 50%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 50%
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М-р Татјана Уланска 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

20 2 18 15 2 5 4 2 2 3 83,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 1 8 5 3 2 1 / / 3 62,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 5 4 / 3 1 1 1 / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија - наставна

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 5 3 1 1 / / 1 2 60
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија – преведувач и толкувач

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 / / 1 / / 1 50

Виш лектор м-р Снежана Кирова
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 

февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / / / / 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1

Фонологија на англискиот јазик 
Соработник: м-р Весна Продановска
Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со 

фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиума во текот 
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е 
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен 
испит.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 2 15 0 3 3 0 0 0 0 12
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прв термин

Пријавени Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

131 4 127 0 95 17 24 17 16 21 32

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 9 20 0 18 4 8 1 3 2 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 0 23 0 7 8 1 0 0 0 14

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 2 15 0 10 6 2 2 0 0 5

Англиска книжевност 2 (од 16 до 18 век)
Предметот Англиска книжевност 2 (од 16 до 18 век) се изучува во 

првиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+2 за групата англиски јазик и книжевност и носи 
8 кредити. Предавањата ги изведуваше виш лектор Марија Кукубајска, 
а вежбите помлад лектор Елена Тупаревска. Наставата се изведуваше 
во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички 
науки, поточно во предавална 5 во понеделник од 15.00-16.30 со група 1 и 
2 (16.30 -18 ч.) со група 3, 4 и 5.
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Предавањата по предметот Англиска книжевност 2 беа одржувани 
секој понеделник, од почетокот до крајот на летниот семестар. Во 
предавањата студентите ја изучуваа англиската литература од 16 до 18 век, 
со образложување на историски, социјални, културни и цивилизациски  
предуслови што се рефлектирале врз развојот на англиските литературни 
жанрови: поезија, проза, драма, роман, патеписи, куси раскази, со особен 
акцент на поезијата.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90 до 95%. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

28 3 / 25 25 6 12 5 1 1 / 89,3%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 5 / 2 2 1 1 / / / / 28,57%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

153 4 145 / 56 8 200 170 7 4 89 36,6%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

88 11 / 8 55 130 120 110 110 8 / 62,5%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

26 20 / 6 6 1 1 / / / / 23,1%

Американска култура и цивилизација
Предметот Американска цивилизација и култура се изучува во 

вториот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+1 за групата англиски јазик и книжевност и носи 
6 кредити. Вежбите и предавањата ги изведуваше виш лектор Марија 
Кукубајска. Исто така, испити беа одржувани и од страна на м-р Крсте 
Илиев за студенти кои го слушаа предметот во академската 2008/2009 
година. Наставата се изведуваше во големиот амфитеатар на Педагошкиот 
и Факултетот за природни и технички науки..

Предавањата по предметот Англиска книжевност 4 беа одржувани 
секој петок, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во 
предавањата студентите ја изучуваа културата на САД низ  „Теоријата на 
еднаквоста“ на која е заснована и посветена Америка – од своите „татковци 
на независноста“ до глобалната меѓу-зависност на Америка и светскиот 
пазар на идеи и производи и до социјалистичката револуција на Обама. 
Во еден семестар предметот воведува хронолошка и тематска рамка на 
развојот на американската култура и цивилизација од 15 век (1492 година) 
до  1989 (година глобално позната како пресвртница во „триумфот на 
слободата“ иницирана од САД). 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90 до 95%. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарски 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

58 58 57 260 100 60 50 10 1 99%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / 1 0%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

153 2 / 153 151 32 43 37 30 11 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин) КОМИСИСКИ

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 2 / 4 2 6 / 8 / / 2 33,3%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

28 19 / 9 9 / / 1 / / / 32,1%

М-р Крсте Илиев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  

испитна сесија 2009

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 12 / 4 1 1 / / / / 3 6,25

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (I рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 8 / 5 5 5 / / / / / 38,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (II рок )  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

712

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 
рок)  испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 2 / 4 2 1 / 1 / / 2 33,3

Табеларен прик 2010 зa за постигнатиот успех на студентите во 
јунска (II рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 1 1 / / / / 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 2010

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 / 2 2 2 / / / / / 66,6

Според студиската програма во зимскиот (трет) семестар, 
студентите од Катедрата за англиски јазик и книжевност  слушаа  
настава по предметите: Англиски јазик 3 (лекторска настава), Граматика 
на англискиот јазик 3 (Морфологија), Англиска книжевност 3 (поезија), 
Вовед во општа лингвистика 1, Современ македонски јазик 3, Теорија на 
книжевноста 1, Странски јазик 1 (Германски јазик 1, Италијански јазик 1, 
Руски јазик 1, Шпански јазик 1, Француски јазик 1), Вовед во преведување 
и толкување.

Англиски јазик 3 (Лекторска настава)
Предметот Современ англиски јазик 3 се изучува во третиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со 
фонд на часови 0+8 на групата Англиски јазик и книжевност и носи 6 
кредити. Вежбите ги изведуваа виш лектор м-р Снежана Кирова, м-р 
Татјана Уланска, м-р Весна Продановска. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Педагошкиот факултет.

Во предавањата студентите ги совладаа вештините читање, 
слушање, зборување, пишување, преку збогатување на фондот на 
зборови, конверзации на разни теми, изработување на граматички вежби, 
преведување на текстови, анализирање на текстови, изработување на 
диктати и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 % и наставата се одвиваше без проблеми. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

30 3 / 27 27 4 6 7 7 3 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 / 1 1 / / 1 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 1 1 / / / / 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

М-р Весна Продановска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

33 1 32 0 31 9 4 4 7 7 1 98

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија втор термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 100

М-р Татјана Уланска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 / / 31 28 / 7 11 7 3 3 90,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 3 / 1 / 1 / / / 2 33,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / / / / 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100
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Граматика на англискиот јазик 3 (Морфологија)
Предметот Граматика на англискиот јазик 3 (Морфологија) се 

изучува во третиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен 
предмет со фонд на часови 2+2 на групата Англиски јазик и книжевност 
и носи 6 кредити. Предавањата ги изведуваше виш лектор м-р Снежана 
Кирова а вежбите ги изведуваше кореспондент Биљана Петковска. 
Наставата се изведуваше во предавална 5 на Педагошкиот факултет два 
пати неделно (еден ден предавања и еден ден вежби) по 2 часа од почеток 
до крајот на зимскиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95% и наставата се одвиваше без проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

89 20 69 69 67 10 2114 16 6 2 97,1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 8 / 6 6 1 3 2 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 1 9 5 5 3 2 / / / 4 55,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 4 1 1 1 / / / / 4 20

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора  
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 / / / / / / / 2 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 1 2 2 / 2 / / / 1 66,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 1 / / / / / / 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија – Преведување и толкување

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 2 2 1 / 1 / / 1 66,6

Англиска книженост 3 (Поезија)
Предметот Англиска книжевност 3 се изучува во третиот семестар 

на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2+1 за групата англиски јазик и книжевност и носи 8 кредити. Вежбите 
и предавањата ги изведуваше виш лектор Марија Кукубајска. Наставата 
се изведуваше во големиот амфитеатар на Педагошкиот и Факултетот за 
природни и технички науки.

Предавањата по предметот Англиска книжевност 3 беа одржувани 
секој петок, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во пре-
давањата студентите ја изучуваа англиската поезијата од периодот 1732-
1900 г. во релација со современите општествени, политички и културни 
движења, и преку критичките и теориските погледи на авторите.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

106 40 66 / 59 18 18 13 10 / 7 55,7%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

38 / / 38 38 13 6 8 4 8 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100%

Современ македонски јазик 3
Предметот Современ македонски јазик 3 се изучуваше во третиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен со фонд на часови 
2+2 за групата Англиски јазик и книжевност (стара програма) и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше професор д-р Снежана Веновска-
Антевска (вежбите демонстратор – Мартина Николовска). Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, предавална 6 (пе-
ток,  8.30 - 10.30).

Предавањата по предметот Современ македонски јазик 3 беа одр-
жувани секој петок, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во 
предавањата студентите ги совладуваа основните принципи на морфоло-
гијата на современиот македонски јазик како дел од граматиката. Карак-
теристиките на зборовните групи, граматичките категории преку морфо-
лошка анализа на избрани примери, со соодветни паралели во структурата 
на зборовите во англискиот во споредба со македонскиот јазик. Постапно 
се навлегуваше во морфолошки анализи, во разградување на зборовите и 
на нивните збороформите, почнувајќи од основните принципи во морфо-
лошките анализи врз примери од современиот македонски јазик (формо-
образување, класификација по зборовни групи, карактеристични грама-
тички категории, поврзаноста на одделни зборовни групи  и сл.).Наставата 
се одвиваше според наставната програма и целосно беше реализирана, 
определени делови беа адаптирани кон потребите на групата  Англиски 
јазик и книжевност (наставна и преведувачи). Во текот на семестарот беа 
организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Современ македонски јазик 3, од групата Англиски ја-

зик и книжевност досега (февруарска – прв термин, февруарска - втор 
термин, априлска– прв термин, априлска - втор термин, јунска – прв тер-
мин, јунска - втор термин и септемвриска сесија)го положија 103 од вкуп-
но пријавени 105 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот 
Современ македонски јазик 3, од групата Англиски јазик и книжевност 
на Филолошкиот факултет изнесува 98,09%.
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Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8,50%.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

97 1 / 95 96 11 12 17 19 37 1 99%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 2 2 1 1 / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / 6 6 5 2 1 1 1 / 1 99%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / /

Германски јазик 1
Предметот Германски јазик 1 се изучува во третиот семестар на 

Филолошкиот факултет (група англиски јазик) како изборен предмет со 
фонд на часови 1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваа проф. 
Д-р Билјана Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и 
технички науки.

Предавањата по предметот Германски јазик 1 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Италијански јазик 1
Предметот  Италијански јазик 1 се изучуваше во првиот семестар 

на Филолошкиот факултет во текот на академската 2008/2009 година 
како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за групите Англиски 
јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност и носи 3 кредити. 
Предавањата ги изведуваше наставник доц. д-р Душко Алексовски и 
соработник кореспондент Весна Коцева. 

Во текот на академската 2009/2010 година се одржуваа само испити 
за студентите кои не го положиле предметот Италијански јазик 1.  

Предметот  Италијански јазик 1  од групата Англиски јазик и 
книжевност и Германски јазик и книжевност досега (октомвриска, 
февруарска –прв термин, февруарска - втор термин, јунска- прв термин 
и септемвриска сесија) го имаат положено  0 од  вкупно пријавени 7 
студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех – //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех – //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
Среден успех –  //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех –  //
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех –  //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски  
јазик и книжевност во  семптевриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех –  //

Руски јазик 1
Предметот Руски јазик 1 се изучува во третиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за 
групата Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност 
и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане Јованов. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Факултетот за природни и 
технички науки, поточно во малиот амфитеатар на ФПТН (среда,  14.30-
18).

Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секоја среда, од 
почетокот до крајот на летниот семестар. Во обуката основниот акцент ќе 
биде ставен врз совладувањето на руската азбука и граматичките категории 
во рускиот јазик: именки, род и број кај именките, лични заменки, присвојни 
заменки, инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „нужно“, 
Показни заменки.Во обуката ќе се користи неспецијализирана (битова) 
тематика со културолошки карактер: Поздравување, Запознавање, 
Поставување прашања од типот „Кој е ова?“ и „Што е ова?“, Семејство, 
Заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, Поставување прашања од типот 
„Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“. Предвидената наставна програма целосно 
беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, од групата Англиски јазик и книжевност 

и Германски јазик и книжевност досега (февруарска–прв термин, 
февруарска-втор термин, јунска-прв термин и јунска-втор и септемвриска 
сесија-прв термин и септемвриска-втор термин) го имаат положено 47 од  
вкупно 48 студенти кои го полагале испитот. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија за групата Англиски јазик и книжевност и 
Германски јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 1 / 28 28 2 5 3 4 14 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија-втор термин за групата Германски јазик и 
книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 1 1 / / / 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија за групата Германски јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-прв термин Англиски јазик и книжевност и Германски 
јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 1 13 13 13 / 1 / 7 5 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-втор термин од групата Англиски јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 1 1 / / / / 100%
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија-втор термин од групата Германски јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин од групата Германски јазик и 
книжевност (Наставна насока):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин од групата Германски јазик и 
книжевност (Наставна насока):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-втор термин од групата Германски јазик 
и книжевност (ПиТ):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Француски јазик 1
Наставник: доцент д-р Душко Алексовски 
Францускиот јазик се предава во третиот семестар. Предавањата беа 

одржувани во рпедавална 5 на Педагошкиот факултет. 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

февруарската сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 /// 15 15 7 5 1 2 /// //////// 100

Италијански јазик 3
Предметот Италијански јазик 3 се изучува во третиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за 
групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност 
и носи 3 кредити. Предавањата ги изведуваше наставник доц. д-р Душко 
Алексовски и соработник кореспондент Весна Коцева. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет поточно во 
предавална 3, секој вторник од 15:30 до 18:30 часот. 

Во предавањата студентите ги проширија и продлабочија стекнати-
те знаења преку читање, преведување и раскажување на разни текстови. 
Се стекнаа со  вештини на усно и писмено разбирање и изразување во 
дадени ситуации односно понудување на помош, изразување на мислење, 
претпоставка, оправдување, несогласување, желба, давање на совети, 
наредби, упатства итн. Студентите ги совладаа следните граматички 
структури: заменки за директен предмет, партитивна заменка НЕ, 
повратни глаголи, безлична форма, императив, заменки за индиректен 
предмет, кондиционал и се здобија со познавања од италијанската музика, 
телевизија, печатот во Италија, типичните италијански производи итн.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
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дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот  Италијански јазик 3  од групата Англиски јазик и 

книжевност и Германски јазик и книжевност досега (февруарска – прв 
термин, февруарска - втор термин, априлска, јунска и септемвриска 
сесија) го имаат положено 54 од  вкупно пријавени 72 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

41 5 0 36 36 0 8 4 12 12 0 100%
Среден успех –  8,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 1 0 16 16 0 2 3 6 5 0 100%
Среден успех –  8,8

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 2 0 3 1 1 0 0 0 0 2 33%
Среден успех –  6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во априлска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 50%
Среден успех –  6
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

Шпански јазик 3
Предметот Шпански јазик 3 се изучуваше во прв семестар, II година 

на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 
за групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност, 
носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Марија 
Тодорова. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот, 
поточно во предавална 5 (петок, 11.30-14.30) за групата Англиски јазик 
и книжевност и во предавална 4 (понеделник, 14.30-17.30) за групата 
Германски јазик и книжевност.

Предавањата по предметот Шпански јазик 3 беа одржувани 
секоја седмица, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во 
предавањата студентите ги прошируваа и продлабочуваа претходно 
стекнатите знаења низ разни текстови поврзани со славни личности, 
професии и занаети, навики, ресторан, одмор, патување, празници и сл. 
Стекнуваа вештини на усно и писмено разбирање и изразување во дадени 
ситуации, раскажување  и сместување на даден настан во минато време, 
зборување за идни планови и претпоставки. Совладaa разни граматички 
структури (минато определено свршено време, партицип,  идно време, 
прилози за време). Стекнаа основни познавања од култура и цивилизација.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од двете 
групи односно групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност во февруарска  испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

26 2 1 23 23 2 5 5 5 6 1 95,8
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од двете 
групи односно групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност во февруарска  испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 1 1 / / / / / 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Германски јазик и книжевност во априлска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од двете 
групи односно групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност во јунска испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / 1 / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Вовед во преведување и толкување
Соработник: Драган Донев
Предметот е застапен со фонд на часови 1+1+1, се изведува во 

зимскиот семестар на Филолошкиот факултет.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

58 1 / 57 57 18 12 16 2 9 / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 / / 1 1 / / 100

Според студиската програма во летниот (четврти) семестар, 
студентите од Катедрата за англиски јазик и книжевност слушаа  
настава по предметите: Англиски јазик 4 (лекторска настава), Граматика 
на англискиот јазик 4 (Морфологија), Англиска книжевност 4 (роман), 
Вовед во општа лингвистика 2, Современ македонски јазик 4, Теорија 
на книжевноста 2, Странски јазик 2 (Германски јазик 2, Руски јазик 2, 
Шпански јазик 2, Италијански јазик 2, Француски јазик 2), и Социјална 
психологија.

Англиски јазик 4 (лекторска настава)
Предметот Современ англиски јазик 4 се изучува во четвртиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 0+8 на групата Англиски јазик и книжевност и носи 6 кредити. 
Вежбите ги изведуваа виш лектор м-р Снежана Кирова, асистент Весна 
Продановска и м-р Татјана Уланска.

Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет.
Во предавањата студентите ги совладаа вештините читање, 

слушање, зборување, пишување, преку збогатување на фондот на 
зборови, конверзации на разни теми, изработување на граматички вежби, 
преведување на текстови, анализирање на текстови, изработување на 
диктати и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 до 100 % и наставата се одвиваше без проблеми. 

Виш лектор м-р Снежана Кирова
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 

јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 / / 29 27 / 8 8 7 4 2 93,1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 2 2 2 / / / / 1 66,6
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – Преведување и толкување

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

М-р Весна Продановска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

30 0 30 0 30 8 8 4 3 7 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втор термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 100

М-р Татјана Уланска
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

27 / / 27 27 / 8 10 4 5 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / 1 / 1 / / / 3 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 2 / 2 2 / / / / 1 66,6

Граматика на англискиот јазик 4 (Морфологија)
Предметот Граматика на англискиот јазик 4 (Морфологија) 

се изучува во четвртиот семестар на Филолошкиот факултет како 
задолжителен предмет со фонд на часови 2+2 на групата Англиски јазик 
и книжевност и носи 6 кредити. Предавањата ги изведуваше виш лектор 
м-р Снежана Кирова а вежбите ги изведуваше кореспондент Биљана 
Петковска.. Наставата се изведуваше во предавална 5 на Педагошкиот 
факултет два пати неделно (еден ден предавања и еден ден вежби) по 2 
часа од почеток до крајот на зимскиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95% и наставата се одвиваше без проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

67 6 61 / 57 4 8 16 13 16 4 93,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 4 9 6 6 / 1 4 1 / 3 66,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 2 / 2 2 / 2 / / / 1/ 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – Преведување и толкување

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија – Наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 2 5 5 3 2 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија – Преведување и толкување

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 1 2 2 / 1 1 / / 1 66,6

Англиска книжевност 4 (роман)
Предметот Англиска книжевност 4 се изучува во четвртиот семестар 

на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2+1 за групата англиски јазик и книжевност и носи 8 кредити. Вежбите 
и предавањата ги изведуваше виш лектор Марија Кукубајска. Наставата 
се изведуваше во големиот амфитеатар на Педагошкиот и Факултетот за 
природни и технички науки.

Предавањата по предметот Англиска книжевност 4 беа одржувани 
секој петок, од почетокот до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата 
студентите го изучуваа англискиот роман од почетоците (кон крајот на 
18 век) до 1900 год. Изучување на романот: жанровски, и во контекст на 
општествените, историските, научните и религијските движења во наве-
дениот период.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

98 1 / 97 97 19 27 21 12 11 / 99%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 3 / 1 1 / / / / 1 / 100
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Современ македонски јазик 4
Предметот Современ македонски јазик 4 се изучуваше во четвр-

тиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен со фонд на 
часови 2+2 за групата Англиски јазик и книжевност (стара програма) и 
носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваше професор д-р Снежана Ве-
новска-Антевска (вежбите демонстратор – Мартина Николовска). Наста-
вата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, предавал-
на 6 ( петок,  8.30 - 10.30).

Предавањата по предметот Современ македонски јазик 4 беа одр-
жувани секој петок, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во 
предавањата студентите ги совладуваа основните принципи на лексико-
логијата, лексикографијата и фразеологијата на современиот македонски 
јазик. Карактеристиките на лекси~киот фонд и на фразеологизмите со 
избрани примери, со соодветни паралели со англискиот јазик. Постапно 
се навлегуваше во богатството на македонската лексикологија (синони-
ми, антоними, пароними, туѓата лексика наспрема домашната). Настава-
та се одвиваше според наставната програма и целосно беше реализирана, 
определени делови беа адаптирани кон потребите на групата  Англиски 
јазик и книжевност (наставна и преведувачи). Во текот на семестарот беа 
организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Современ македонски јазик 4, од групата Англиски 

јазик и книжевност досега (јунска – прв термин, јунска - втор термин и 
септемвриска сесија)го положија 88 од вкупно пријавени 97 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Современ македонски јазик 
4, од групата Англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет 
изнесува 90,72.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8,80.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

96 8 88 88 88 5 11 15 22 35 / 91,66%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /
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Германски јазик 2
Предметот Германски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Филолошкиот факултет (група англиски јазик) како изборен предмет со 
фонд на часови 1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваа проф. 
д-р Билјана Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Електротехничкиот факултет.

Предавањата по предметот Германски јазик 2 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Руски јазик 2
Предметот Руски јазик 2 се изучува во четвртиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за 
групата Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност 
и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане Јованов. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Факултетот за природни и 
технички науки, поточно во малиот амфитеатар на ФПТН (среда,  14.30-
18).

Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секоја среда, од 
почетокот до крајот на летниот семестар. Во обуката основниот акцент ќе 
биде ставен врз совладувањето на руската азбука и граматичките категории 
во рускиот јазик: падежи, глаголи, сегашно време, придавки, идно време, 
предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите. Во обуката ќе се 
користи неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: 
Домашни миленици, Употреба на „Колку?“, Поставување на прашањето 
„Колку години имате/имаш?“, Професија/работа, Земја и јазик, Опис 
на место на живеење, Опис на дом, Поставување на прашања од типот 
„Каков, каква, какво, какви?

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90%.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 2, од групата Англиски јазик и книжевност 

досега (јунска-прв термин и јунска-втор термин и септемвриска сесија – 
прв и втор термин) го имаат положено 38 од  вкупно 39 студенти кои го 
полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-прв термин за Руски јазик 2 од групата Англиски јазик и 
книжевност и Германски јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

41 16 / 25 25 3 / / 7 15 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-втор термин за групата Германски јазик и книжевност:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 7 1 / 0 / / / / / 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за групата Англиски јазик и 
книжевност (ПиТ):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 2 2 / / / 2 / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за групата Германски јазик и 
книжевност (Наставна насока):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 2 2 / / / / 2 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за групата Германски јазик и 
книжевност (ПиТ):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 5 5 5 / / / 2 3 / 100%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-втор термин за групата Англиски јазик и 
книжевност (ПиТ):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 3 3 / 2 1 / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-втор термин за групата Германски јазик и 
книжевност (Наставна насока):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / 1 / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-втор термин за групата Германски јазик и 
книжевност (ПиТ):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /

Шпански јазик 2
Во текот на учебната 2009/2010 година за предметот Шпански јазик 

2 како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за групите Англиски јазик 
и книжевност и Германски јазик и книжевност не се изведуваше настава, 
затоа што според студиската програма на Филолошкиот факултет се 
изучуваат во прв и втор семестар, I година. За студентите кои не ги 
положиле испитите во редовните сесии, беа одржани испити во текот на 
оваа учебна година. Испитите ги одржа кореспондент Марија Тодорова.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од двете 
групи односно групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност во октомвриска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 / 5 4 4 4 / / / / 5 44,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од двете 
групи односно групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност во февруарска  испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 2 3 3 3 / / / / 2 60
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од двете 
групи односно групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и 
книжевност во февруарска  испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски  јазик и книжевност во априлска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски јазик и книжевност во јунска испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски јазик и книжевност во јунска испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / 1 / / / 0

Италијански јазик 2
Предметот  Италијански јазик 2 се изучуваше во вториот семестар 

на Филолошкиот факултет во текот на академската 2008/2009 година 
како изборен предмет со фонд на часови 0+4 за групите Англиски 
јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност и носи 3 кредити. 
Предавањата ги изведуваше наставник доц. д-р Душко Алексовски и 
соработник кореспондент Весна Коцева. 

Во текот на академската 2009/2010 година се одржуваа само испити 
за студентите кои не го положиле предметот Италијански јазик 2.  

Предметот  Италијански јазик 2  од групата Англиски јазик и 
книжевност и Германски јазик и книжевност досега (октомвриска, 
февруарска –прв термин, февруарска - втор термин, јунска- прв термин, 
јунска – втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено  9 од  
вкупно пријавени 48 студенти. 



Годишен извештај

735

Постигнати резултати на студентите по поодделни предмети
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 

јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 1 0 5 1 1 0 0 0 0 4 20%
Среден успех – 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0%
Среден успех – //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Македонски 
јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех – //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 0 3 2 2 0 0 0 0 1 66%
Среден успех –  6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0%
Среден успех –  //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100%
Среден успех –  6
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 0 4 1 1 0 0 0 0 3 25%
Среден успех –  6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
Среден успех –  //

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100%
Среден успех –  6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 100%
Среден успех –  7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 1 100%
Среден успех –  6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех –  //
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Македонски  јазик и книжевност во  семптемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Среден успех –  //
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 

Македонски  јазик и книжевност во  семптемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 + 0 1 1 0 0 0 0 0 100%
Среден успех –  6

Француски јазик 2
Наставник: ДОЦЕНТ Д-Р ДУШКО АЛЕКСОВСКИ
Наративен дел:  Наставата по предметот Француски јазик 2 се 

изведуваше во вториот семестар, во Предавална 5 на Педагошкиот 
факултет. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 /// 15 15 7 5 1 1 1 //////// 100

Италијански јазик 4
Предметот Италијански јазик 4 се изучува во четвртиот семестар 

на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 
за групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност 
и носи 3 кредити. Предавањата ги изведуваше наставник доц. д-р Душко 
Алексовски и соработник кореспондент Весна Коцева. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет поточно во 
предавална 3, секој вторник од 15:30 до 18:30 часот. 

Во предавањата студентите ги проширија и продлабочија стекна-
тите знаења преку читање, преведување и раскажување на текстови со 
разновидна тематика. Се стекнаа со  вештини на усно и писмено разбирање 
и изразување во дадени ситуации (банка, пишување на службени писма, 
интервју за работа, огласи, италијански поговорки, споредување на 
поими, угостителски услуги, патувања, одмор, раскажување на историски 
настани итн.). Студентите ги совладаа следните граматички структури: 
комбинирани заменки, прашални придавки, заменки и прилози, односни 
заменки, степенување на придавките, одамна минато определено 
свршено време и се здобија со продлабочени познавања од италијанската 
култура и цивилизација т.е. познавања за образовниот систем во Италија, 
економијата во Италија, градовите во Италија и  кратка историја на 
Италија. 
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот  Италијански јазик 4 од групата Англиски јазик и 

книжевност и Германски јазик и книжевност досега (јунска прв термин, 
јунска втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 52 од  
вкупно 56 пријавени  студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

34 0 0 34 33 7 6 5 9 6 1 97 %
Среден успех –  8,03.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 0 0 14 14 0 4 2 5 3 0 100 %
Среден успех –  8,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 50%
Среден успех –  7
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Германски 

јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 50%
Среден успех – 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Англиски 
јазик и книжевност во  септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 100%
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Шпански јазик 4
Предметот Шпански јазик 4 се изучуваше во втор семестар, II година 

на Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 0+4 
за групите Англиски јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност, 
носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Марија 
Тодорова. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот, 
поточно во предавална 5 (петок, 11.30-14.30) за групата Англиски јазик 
и книжевност и во предавална 4 (понеделник, 14.30-17.30) за групата 
Германски јазик и книжевност.

Предавањата по предметот Шпански јазик 4 беа одржувани секоја 
седмица, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата 
студентите се оспособуваа за практична примена на новоусвоените гра-
матички форми, неопходни за правилно писмено и усно изразување, се 
подготвуваа да зборуваат на разни теми поврзани со историски настани, 
исхрана, стрес, кино, театар, најнова технологија и сл. Совладуваа разни 
граматички структури. Се запознаваа со начините во шпанскиот јазик, 
изрази, изразување на услов, превод. Предвидената наставна програма 
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски јазик и книжевност во јунска испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 1 / 14 14 4 4 1 2 3 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Германски  јазик и книжевност во јунска испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / / 6 6 / 2 / 1 3 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски јазик и книжевност во јунска испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Германски  јазик и книжевност во јунска испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / 1 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски  јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Германски  јазик и книжевност во октомвриска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 100

Социјална психологија
Предметот Социјална психологија се изучуваше во четвртиот 

семестар на Филолошкиот факултет како изборен со фонд на часови 
2+0 за групата Англиски јазик и книжевност (стара програма) и носеше 
2 кредити. Предавањата ги изведуваше професор д-р Ленче Милошева 
(вежбите помлад асистент Билјана Стојанова). Наставата се изведуваше 
во предавалните на Педагошкиот факултет ( предавања и консултативна 
настава и вежби ).

Предметот Социјална психологија се изучуваше со цел здобивање 
со теоретски и апликативни знаења и вештини од социјална психологија;со 
поимот, условите и ефектите на социјализацијата;со основните принципи 
и карактеристики на психологијата на групи и групна динамика ;со 
основните принципи и карактеристики на социјалните интеракции , 
вербална и невербална комуникација, социјална перцепција, социјална 
когниција итн.

Наставата се одвиваше според наставната програма и целосно беше 
реализирана, определени делови беа адаптирани кон потребите на група-
та Англиски јазик и книжевност (наставна и преведувачи). Во текот на 
семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90-95 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот, Социјална психологија од групата Англиски јазик и 

книжевност досега (јунска – прв термин, јунска - втор термин и октом-
вриска- дополнителна сесија) го положија 38 од вкупно пријавени 45 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Социјална 
психологија, од групата Англиски јазик и книжевност на Филолошкиот 
факултет изнесува 84,4%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8,50%.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

(прв термин) испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

36 3 33 / 32 1 3 13 9 6 1 88,9

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
(втор термин) испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 4 / 4 1 2 1 / / / 80

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриска (дополнителна) испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 2 2 / 2 / / 1 1 / / 66,7

1.3 Катедра за германски јазик и книжевност
Според студиската програма во зимскиот (прв) семестар, студентите 

од Катедрата за германски јазик и книжевност  слушаа  настава по 
предметите: Современ германски јазик 1, Морфологија на германскиот 
јазик 1, Германска книжевност 1 (од почетоци до барок) и Германска 
култура и цивилизација. 

Современ германски јазик 1 
Предметот Современ германски јазик 1 се изучува во првиот се-

местар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на 
часови 2+2+2 на групата Германски јазик и книжевност и носи 8 кредити. 
Предавањата и вежбите ги изведува лектор м-р Драгана Коцева. Настава-
та се изведуваше во предавална 5 на Педагошкиот факултет секој четвр-
ток од 16  до 19 ч. од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. 

Во предавањата студентите ги совладаа вештините читање, слушање, 
зборување, пишување, преку збогатување на фондот на зборови, конвер-
зации на разни теми, изработување на граматички вежби, преведување на 
текстови, анализирање на текстови, изработување на диктати и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
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изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Современ германски јазик 1 од групата Германски јазик 

и книжевност досега (октомвриска, февруарска- прв, февруарска- втор, 
априлска,  јунска- прв, јунска- втор термин и септемвриска сесија) го 
имаат положено 27 од  вкупно пријавени 74 студенти. Со тоа преодноста 
на студентите по предметот  Современ германски јазик 1 на Филолошки 
факултет изнесува 36,5%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / / / / / / / 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 5 / 2 2 / / / / 3 40

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

40 17 3 20 20 / 6 9 4 1 3 86,96

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија- втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

20 1 16 3 3 2 1 / / / 16 15,8

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 / 9 / 1 / 1 / / 8 11,1
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 / 12 1 1 1 / / / / 12 7,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- втор термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 4 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / / / / / / / 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија- прв термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / / / / / / / 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Морфологија на германскиот јазик 1 
Предметот Морфологија на германскиот јазик 1 се изучува во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 2+2+2 за студиската група Германски јазик и книжевност и 
носи 8 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше доц. д-р Билјана 
Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет и Факултетот за природни и технички науки, поточно во 
предавална 4 (секој понеделник од 10 -13 ч.) од почетокот  до крајот на 
зимскиот семестар. 

Во предавањата студентите ги совладуваат следниве тематски целини: 
предмет, задачи и методи на морфологијата. Врските на морфологијата 
со другите дисциплини. Компоненти на јазичниот знак. Лексема, и 
морфема, парадигма и синтагма, флексија. Класификација на зборовите. 
Критериум за определување на зборот. Глагол: морфолошка, синтаксичка 
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и семантичка поделба. Темпорален систем, актив, пасив, индикатив, 
конјунктив, императив. Валентност на глаголот. Именки и именски 
заменки: деклинација, семантичка поделба на именките, рекција на 
именките. Придавки: деклинација, атрибутивна и предикативна употреба, 
компарација и рекција. Прилози: семантичка класификација. Придавки 
и прилози: сличности и разлики. Броеви. Предлози. Сврзници. Модални 
зборови. Партикули. Извичници. Афирмација и негација.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90 до 95%. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

42 17 25 24 24 4 9 5 3 3 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија (втор термин).

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 6 7 7 3 3 / / / / 4 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 5 2 2 2 1 1 / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 5 2 2 1 1 / / / / 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 3 2 2 1 1 / / / / 1 /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија.

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / / / / 2 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската  испитна сесија  (наставна насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската  испитна сесија  (преведувачи и толкувачи)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 / 2 / / / / / /

Германска книжевност 1 (од почетоци до барок)
Предметот Германска книжевност 1 се изучува во првиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 2+2+2 за 
групата Германски јазик и книжевност (наставна и преведувачка насока) 
и носеше 8 кредити. Предавањата ги изведуваше проф. д-р Петар Рау, а 
вежбите кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се изведуваше 
во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички 
науки.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германска книжевност 1, од групата Германски јазик 

и книжевност (наставна и преведувачка насока) досега (јануарска – прв 
термин, јануарска - втор термин, априлска, јунска сесија прв и втор 
термин) го имаат положено 43 од  вкупно пријавени 50 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Германска книжевност 1 на 
Филолошки факултет изнесува 77,9%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,3.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  

испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

42 3 / 39 37 12 13 6 2 4 2 95%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 2 / 1 / 1 / 1 66,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / / 1 / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 / / / / 1 / 50%

Германска култура и цивилизација 
Предметот Германска култура и цивилизација се изучуваше во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 2+2+1 за групата Германски јазик и книжевност (наставна и 
преведувачка насока) и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше 
Проф. д-р Петар Рау и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и 
технички науки.

Предавањата по предметот Германска култура и цивилизација беа 
одржувани секој вторник, во текот на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германска култура и цивилизација, од групата Германски 

јазик и книжевност (наставна и преведувачка насока) досега (јануарска 
– прв термин, јануарска- втор термин, априлска, јунска и септемвриска 
сесија прв и втор термин) го имаат положено 42 од  вкупно пријавени 
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47 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Германска 
култура и цивилизација на Филолошки факултет изнесува 90,25%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,3.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

42 2 / / 38 12 13 7 2 4 4 95

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 2 / 1 / 1 / 1 66,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / / 1 / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / 1 / / / 100%

Според студиската програма во летниот (втор) семестар, студентите 
од Катедрата за германски јазик и книжевност слушаа настава по 
предметите: Современ германски јазик 2, Морфологија на германскиот 
јазик 2, Германска книжевност 2 (Од просветителство до романтизам), 
Зборообразување во германскиот јазик.

Современ германски јазик 2
Предметот Современ германски јазик 2 се изучува во вториот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со 
фонд на часови 2+2+2 на групата Германски јазик и книжевност и носи 8 
кредити. Предавањата и вежбите ги изведува лектор м-р Драгана Коцева. 
Наставата се изведуваше во компјутерската лабораторија на Педагошкиот 
факултет секој понеделник од 8.30 до 11 ч. од почетокот до крајот на 
летниот семестар. 

Во предавањата преку примена и увежбување на граматиката 
студентите ги совладаа вештините: слушање, разбирање, читање, 
преведување и зборување. Граматичка и лексичка анализа на текстови од 
најразлични видови (кратки раскази од современата литература, написи од 
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весници, куси насочени текстови), конверзација на теми од секојдневието, 
дијалози, диктати, куси состави, текстови со празнини, фонетски вежби, 
вежби за разбирање на говорен текст.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Современ германски јазик 2 од групата Германски јазик 

и книжевност досега (октомвриска, февруарска, априлска,  јунска- прв, 
јунска- втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 35 од  
вкупно пријавени 99 студенти од кои не се јавиле вкупно 15 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот  Современ германски јазик 
2 на Филолошки факултет изнесува 41,66%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија (2009)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 6 7 / / / / / / / 7 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 2 11 1 1 1 / / / / 11 8,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 / 11 2 2 2 / / / / 11 15,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија- втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 / 8 / 1 1 / / / / 7 12,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

33 6 5 22 22 3 2 9 4 4 5 81,5
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 / 5 2 2 1 1 / / / 5 28,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 2 1 1 1 / / / / 2 33,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија- преведувачи и толкувачи 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 2 / / / 1 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија- наставна насока 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија- преведувачи и толкувачи 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија- наставна насока 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 1 1 / / / / 1 50

Морфологија на германскиот јазик 2 
Предметот Морфологија на германскиот јазик 2 се изучува во 

вториот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+2 за групата Германски јазик и книжевност и 
носи 8 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше доц. д-р Билјана 
Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет и Факултетот за природни и технички науки, поточно во 
предавална 4 (секоја среда од 10 до 13) од почетокот  до крајот на летниот 
семестар. 
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Во предавањата студентите ги совладуваат следниве тематски 
целини: Продлабочување на врските на морфологијата со другите 
дисциплини. Компоненти на јазичниот знак. Продлабочени знаења за 
лексема и морфема, парадигма и синтагма, флексија. Класификација на 
зборовите. Критериум за определување на зборот. Глагол: продлабочена 
морфолошка, синтаксичка и семантичка поделба. Темпорален систем, 
актив, пасив, индикатив, конјунктив, императив. Валентност на глаголот. 
Именки и именски заменки: деклинација, семантичка поделба на именките, 
рекција на именките. Придавки: деклинација, атрибутивна и предикативна 
употреба, компарација и рекција. Прилози: семантичка класификација. 
Посебно место се даде на темите индиректен и директен говор. Пасив и 
пасивни конструкции. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90 до 95%. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија.

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 / 9 7 7 / 7 / / / 2 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / 1 / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

32 11 21 21 16 1 3 3 3 6 5 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 12 / / / / / / / / / /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија (преведувачи и толкувачи)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 / 12 / / / / / / / 12 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија (наставна насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / / / / / / / 3 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (наставна насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 1 1 1 1 / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (преведувачи и толкувачи) 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 / 9 6 6 2 3 1 / / 3 /

Германска книжевност 2 (Од просветителство до романтизам)
Предметот Германска книжевност 2 (Од просветителство до 

романтизам) се изучува во вториот семестар на Филолошкиот факултет 
како изборен предмет со фонд на часови 2+2+2 за групата од Германски 
јазик (наставна и преведувачка насока) и носеше 8 кредити. Предавањата 
ги изведуваше проф. д-р Петар Рау, а вежбите кореспондент Даринка 
Веселинова. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и 
Факултетот за природни и технички науки.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90 до 95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Од просветителство на германската книжевност 

до романтизам 2, од групата Германски јазик и книжевност (наставна 
и преведувачка насока) досега (јануарска –прв термин, јануарска- втор 
термин, априлска, јунска и септемвриска сесија прв термин, септемвриска-
втор термин) го имаат положено 34 од  вкупно пријавени 37 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Германска книжевност 2 на 
Филолошки факултет изнесува 100%.
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Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8,3. 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ка  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / 1 / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

32 2 / 30 30 1 6 9 11 3 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / / / 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 1 1 / / / 100

Зборообразување во германскиот јазик
Предметот Зборообразување во германскиот јазик се изучува во 

втoриот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+1 за групата Германски јазик и книжевност и 
носеше 6 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше доц. д-р Билјана 
Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет и Факултетот за природни и технички науки, поточно во 
предавална 4 (секој четврток, 13-16 ч.) од почетокот  до крајот на зимскиот 
семестар. 

Во предавањата студентите ги совладуваат следниве тематски целини: 
Запознавање со процесот на зборообразување - градење нови зборови 

(лексеми) со јазични средства. Јазични елементи, прости и сложени 
зборови. Позајмени зборови и неологизми. Конверзија, деривација, 
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сложенки. Класификација. Причини за зборообразување. Јазична 
економија. Продуктивно и непродуктивно зборообразување.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

35 16 19 19 14 1 4 2 1 6 5 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 10 4 4 1 / 1 / / / 3 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 5 1 1 1 / 1 / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (наставна насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / / / / / / / 4 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (преведувачка насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 / 11 6 6 3 3 / / / 5 /

Според студиската програма во зимскиот (трет) семестар, студентите 
од Катедрата за германски јазик и книжевност  слушаа  настава 
по предметите: Германски јазик 3 (лекторска настава), Граматика на 
германскиот јазик 3 (фонетика), Германска книжевност 3 (предмартовска 
револуција до реализмот), Вовед во општа лингвистика 1, Современ 
македонски јазик 3, Теорија на книжевноста 1, Странски јазик 1 (Англиски 
јазик 1, Руски јазик 1, Шпански јазик 1, Италијански јазик 1, Француски 
јазик 1) и Вовед во преведување и толкување. 
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Германски јазик 3 (лекторска настава)
Предметот Германски јазик 3 (лекторска настава) се изучува во 

вториот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 0+8 на групата Германски јазик и книжевност и носи 6 
кредити. Вежбите ги изведуваа лектор м-р Драгана Коцева и коресподент 
Даринка Веселинова. Наставата се изведуваше во предавална 3 на 
Педагошкиот факултет секој петок од 8 ч. до 10 ч. од почетокот до крајот 
на зимскиот семестар. 

Студентите на вежбите имаа примена и увежбување на граматиката: 
темпорални форми на глаголот, глаголи со делив префикс, рефлексни 
глаголи, актив и пасив, ин ди ка тив, конјуктив I и II, партиципи, предлози, 
деклинација на придавките, синоними и антоними, кратенки и заемки. 
Конверзација: по извештаи и други актуелни написи од весници (култура, 
литература, политика и др.), писмено пре рас ка жу ва ње, состав на 
дадена тема, лексички вежби, со особен акцент на изговорот. Превод на 
литературни текстови и писма на читатели од германски весници.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 3 (лекторска настава) од групата 

Германски јазик и книжевност досега (февруарска, априлска,  јунска- 
прв, јунска- втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 36 
од вкупно пријавени 66 студенти, од кои не се јавиле 4 студенти. Со тоа 
преодноста на студентите по предметот  Германски јазик 3 (лекторска 
настава) на Филолошки факултет изнесува 58,06%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

28 2 / 26 26 1 9 10 6 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија- втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 1 9 / 1 1 / / / / 8 11,1
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 5 / 1 1 / / / / 4 20

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / 5 1 1 1 / / / / 5 16,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 1 1 7 5 5 / / / / 3 62,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија- наставна насока 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 1 1 / / / / 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија- преведувачи и толкувачи 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија- преведувачи и толкувачи 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 3 1 1 1 / / / / 3 25

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија- наставна насока 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0
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Граматика на германскиот јазик 3 (фонетика)
Предметот Граматика на германскиот јазик 3 (фонетика) се изучува 

во третиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен 
предмет со фонд на часови 2+2+2 за групата Германски јазик и книжевност 
и носи 8 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше доц. д-р Билјана 
Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет и Факултетот за природни и технички науки, поточно во 
предавална 4 (секој четврток од 10 до 13 ч.) од почетокот  до крајот на 
зимскиот семестар. 

Во предавањата студентите ги совладуваат следниве тематски целини: 
Пред мет, задачи и видови на фонетиката. Врски со другите научни дисцип-
лини. Фо не ти ка и фонологија. Методи. Говорни органи. Артикулација на 
фо не ми те, место и начин на артикулација, квантитет и квалитет. Фонема, 
фон, алофон, графема. Фонолошки опозиции. Транскрипција. Вокален 
сис тем. Интерференција на германските и македонските вокали. Диф-
тон зи и умлаути. Консонантски систем. интерференција на гер ман ски те 
и македонските консонанти. Звучност, интензитет и аспирација. Фо нос та-
тис ти ка и фоностилистика. Слог и морфема. Интонација, ак цент, пауза и 
ритам. Графетика: проблеми и тенденции. Ортоепика.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

34 13 21 21 20 1 1 9 6 3 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

25 15 10 9 8 2 / 3 3 / 2 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 8 5 5 2 1 1 / / / 3 /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 / 15 9 9 6 3 / / / 6 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 3 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемв-
риска сесија, (наставна насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 3 / / / / / / / / / /

 Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемв-
риска сесија, (преведувачка насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 3 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (наставна насока)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 1 1 1 / / / / 2 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (преведувачи)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 1 / 1 / / / / 2 /

Германска книжевност 3 (предмартовска револуција до 
реализмот) 

Предметот Германска книжевност 3 (предмартовска револуција до 
реализмот) се изучуваше во третиот семестар на Филолошкиот факултет 
како задолжителен предмет со фонд на часови 2+1 за групата Германски 
јазик и книжевност (наставна и преведувачка насока) и носеше 4 кредити. 
Предавањата ги изведуваше проф. д-р Петар Рау, а вежбите кореспондент 
Даринка Веселинова. Наставата се изведуваше во предавалните на 
Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки.
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германска книжевност 3, од групата Германски јазик и 

книжевност (наставна и преведувачка насока) досега (јануарска сесија –
прв термин, јануарска–втор термин, априлска, јунска–прв термин, јунска-
втор термин и септемвриска–прв термин, септемвриска-втор термин) го 
имаат положено 48 од  вкупно пријавени 53 студенти. Со тоа преодноста 
на студентите по предметот Германска книжевност 3 на Филолошки 
факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,6.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ка  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

49 2 / / 47 8 15 11 9 4 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100%
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Современ македонски јазик 3
Предметот Современ македонски јазик 3 се изучуваше во третиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен со фонд на часови 
2+2 за групата Германски јазик и книжевност (стара програма) и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше професор д-р Снежана Веновска-
Антевска (вежбите демонстратор – Мартина Николовска). Наставата 
се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, предавална 5 
(петок,  10.30 - 12).

Предавањата по предметот Современ македонски јазик 3 беа 
одржувани секој петок, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. 
Во предавањата студентите ги совладуваа основните принципи на 
морфологијата на современиот македонски јазик како дел од граматиката. 
Карактеристиките на зборовните групи, граматичките категории преку 
морфолошка анализа на избрани примери, со соодветни паралели во 
структурата на зборовите во германскиот во споредба со македонскиот 
јазик. Постапно се навлегуваше во морфолошки анализи, во разградување 
на зборовите и на нивните збороформите, почнувајќи од основните 
принципи во морфолошките анализи врз примери од современиот 
македонски јазик ( формообразување, класификација по зборовни групи, 
карактеристични граматички категории, поврзаноста на одделни зборовни 
групи  и сл.). Наставата се одвиваше според наставната програма и целосно 
беше реализирана, определени делови беа адаптирани кон потребите 
на групата Германски јазик и книжевност (наставна и преведувачи). Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Современ македонски јазик 3, од групата Германски 

јазик и книжевност досега (февруарска – прв термин, февруарска - втор 
термин, априлска– прв термин, априлска - втор термин, јунска – прв 
термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го положија 48 
од вкупно пријавени 52 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот Современ македонски јазик 3, од групата Германски јазик и 
книжевност на Филолошкиот факултет изнесува 92,3%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  9,48.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

48 2 46 46 45 4 5 6 10 23 1 95,83
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Странски јазик 1 (Англиски јазик 1)
Предметот Англиски јазик 1 се изучува во третиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен странски јазик за групата Германски 
јазик и книжевност, со фонд на часови 0+4 и носеше 3 кредити (според 
старата програма). Предавањата ги изведуваше помлад асистент м-р Нина 
Даскаловска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет во вторник од 13 до 16 часот.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови, конверзации на разни 
теми, изработување на граматички вежби, преведување на текстови, 
анализирање на текстови, изработување на диктати и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 од групата Германски јазик и книжевност 

досега (февруарска прв и втор термин, априлска, јунска сесија втор 
термин, септемвриска и октомвриска) го имаат положено 14 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 / / 14 12 1 / 3 3 5 2 85,71
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 / / 1 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија.

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Вовед во преведување и толкување
Предметот Вовед во преведување и толкување се изучува во третиот 

семестар на Филолошкиот факултет (група германски јазик) како 
изборен предмет со фонд на часови 2+0 и носеше 2 кредити. Предавањата 
ги изведуваа проф. д-р Билјана Ивановска и кореспондент Даринка 
Веселинова. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и 
Факултетот за природни и технички науки.

Предавањата по предметот Вовед во преведување и толкување беа 
одржувани во текот на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Вовед во преведување и толкување досега (февруарска 

– прв и втор термин, септемвриска испитна сесија) го имаат положено 
26 од  вкупно пријавени 33 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот Вовед во преведување и толкување изнесува 33,3%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,2.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ка  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

28 2 / 26 26 11 2 2 7 4 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / / / / / / / 4 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Според студиската програма во летниот (четврти) семестар, 
студентите од Катедрата за германски јазик и книжевност  слушаа  
настава по предметите: Германски јазик 4 (лекторска настава), Граматика 
на германскиот јазик 4 (фонетика), Германска книжевност 4 (модерна), 
Вовед во општа лингвистика 2, Современ македонски јазик 4, Теорија 
на книжевноста 2 и Странски јазик 2 (Англиски јазик 2, Руски јазик 2, 
Шпански јазик 2, Италијански јазик 2 и Француски јазик 2).

Германски јазик 4 (лекторска настава)
Предметот Германски јазик 4 (лекторска настава) се изучува во 

вториот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 0+8 на групата Германски јазик и книжевност и носи 6 
кредити. Вежбите ги изведува лектор м-р Драгана Коцева и коресподент 
Даринка Веселинова. Наставата се изведуваше во предавална 4 на 
Педагошкиот факултет секој петок од 11 ч. до 14.30 ч. од почетокот до 
крајот на летниот семестар. 

Студентите на вежбите имаа при ме на и увежбување на граматиката: 
темпорални форми на глаголот, глаголи со делив префикс, рефлексни 
глаголи, актив и пасив, ин ди ка тив, конјуктив I и II, партиципи, предлози, 
деклинација на придавките, синоними и антоними, кратенки и заемки. 
Конверзација: по извештаи и други актуелни написи од весници (култура, 
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литература, политика и др.), писмено пре рас ка жу ва ње, состав на 
дадена тема, лексички вежби, со особен акцент на изговорот. Превод на 
литературни текстови и писма на читатели од германски весници.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиума, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 4 (лекторска настава) од групата 

Германски јазик и книжевност досега (февруарска, априлска,  јунска- 
прв, јунска- втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 29 
од  вкупно пријавени 37 студенти. Од кои не се јавил 1 студент. Со тоа 
преодноста на студентите по предметот  Германски јазик 4 (лекторска 
настава) на Филолошки факултет изнесува 80,55%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

26 1 / 25 24 2 7 5 6 4 1 96

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија- втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 2 2 2 2 / / / / 2 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија- наставна насока 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 2 1 1 1 / / / / 2 33,3
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 

испитна сесија- наставна насока 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 1 3 2 2 / / / / 2 50

Граматика на германскиот јазик 4 (Фонологија и правопис на 
германскиот јазик) 

Предметот Фонологија и правопис на германскиот јазик се изучува 
во четвртиот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен 
предмет со фонд на часови 2+2+2 за групата Германски јазик и книжевност 
и носи 8 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше доц. д-р Билјана 
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Ивановска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет и Факултетот за природни и технички науки, поточно во 
предавална 4 (секој четврток од 10 - 13) од почетокот  до крајот на 
зимскиот семестар. 

Во предавањата студентите ги совладуваат следниве тематски целини: 
Пред мет, задачи и видови на фонологијата. Врските на фонологијата 

со другите научни дисциплини. Фо не ти ка и фонологија. Методи. Говор-
ни органи. Артикулација на фо не ми те, место и начин на артикулација, 
квантитет и квалитет. Фонема, фон, алофон, графема. Фонолошки 
опозиции. Транскрипција. Вокален сис тем. Интерференција на 
германските и македонските вокали. Диф тон зи и умлаути. Консонантски 
систем. интерференција на гер ман ски те и македонските консонанти. 
Звучност, интензитет и аспирација. Фо нос та тис ти ка.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија - прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 / 12 12 12 / / 8 4 / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

18 / 18 17 15 / 4 10 1 / 3 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија - преведувачи и толкувачи

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 1 1 1 1 / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија - наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 1 1 / 1 / / / 1 /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија - наставна насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 / 7 6 6 5 1 / / / 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија - преведувачка насока

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 1 1 / / / / 2 /

Германска книжевност 4 (Модерна)
Предметот Германска книжевност 4 (модерна) се изучува во 

четвртиот семестар на Филолошкиот факултет како изборен предмет со 
фонд на часови 2+1 за групата Германски јазик и книжевност (наставна 
и преведувачка насока) и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше 
проф. д-р Петар Рау, а вежбите кореспондент Даринка Веселинова. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот 
за природни и технички науки.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германска книжевност 4 од групата Германски јазик и 

книжевност (наставна и преведувачка насока) досега (јануарска –прв 
термин, јануарска- втор термин, априлска, јунска и септемвриска сесија 
прв и втор термин) го имаат положено 47 од  вкупно пријавени 49 студенти. 
Со тоа преодноста на студентите по предметот Германска книжевност 4 
на Филолошки факултет изнесува 75%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ка  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

46 / / 46 46 / 14 19 11 2
/

100%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 / 1 / / / / 50%

Современ македонски јазик 4
Предметот Современ македонски јазик 4 се изучуваше во четвртиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен со фонд на часови 
2+2 за групата Германски јазик и книжевност (стара програма) и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше професор д-р Снежана Веновска-
Антевска (вежбите демонстратор – Мартина Николовска). Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет, предавална 5 ( 
петок,  11 - 12.30).

Предавањата по предметот Современ македонски јазик 4 
беа одржувани секој петок, од самиот почеток до крајот на летниот 
семестар. Во предавањата студентите ги совладуваа основните 
принципи на лексикологијата, лексикографијата и фразеологијата на 
современиот македонски јазик. Карактеристиките на лексичкиот фонд 
и на фразеологизмите со избрани примери, со соодветни паралели 
со германскиот јазик. Постапно се навлегуваше во богатството на 
македонската лексикологија (синоними, антоними, пароними, туѓата 
лексика наспрема домашната).Наставата се одвиваше според наставната 
програма и целосно беше реализирана, определени делови беа адаптирани 
кон потребите на групата  Германски јазик и книжевност (наставна 
и преведувачи). Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми.
Предметот Современ македонски јазик 4, од групата Германски 

јазик и книжевност досега (јунска – прв термин, јунска - втор термин и 
септемвриска сесија)го положија 48 од вкупно пријавени 49 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Современ македонски јазик 
4, од групата Германски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет 
изнесува 97,95%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  8,91.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

49 1 48 48 48 7 3 2 11 25 / 97,95%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Странски јазик 2 (Англиски јазик 2)
Предметот Англиски јазик 1 се изучува во четвртиот семестар на 

Филолошкиот факултет како изборен странски јазик за групата Германски 
јазик и книжевност, со фонд на часови 0+4 и носеше 3 кредити (според 
старата програма). Предавањата ги изведуваше помлад асистент м-р Нина 
Даскаловска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот 
факултет во вторник од 13 до 16 часот.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови, конверзации на разни 
теми, изработување на граматички вежби, преведување на текстови, 
анализирање на текстови, изработување на диктати и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2 од групата Германски јазик и книжевност 

досега (јунска сесија прв и втор термин и октомвриска сесија) го имаат 
положено 12 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 / / 11 11 1 / 2 3 5 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100
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1.4 Катедра за турски јазик и книжевност
Според студиската програма во зимскиот (прв) семестар, студентите 

од Катедрата за турски јазик и книжевност  слушаа  настава по 
предметите: Фонетика на современиот турски јазик, Турска народна 
книжевност 1, Османско-турски јазик 1 и  Современ турски јазик 1.

Фонетика на современиот турски јазик
Предметот Фонетика на современиот турски јазик се изучува во 

првиот семестар на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ со фонд на часови 2+2+2 за групата Турски јазик и книжевност. 
Овој предмет е задолжителен и на студентите им носи 8 кредити. 
Предавањата и вежбите ги одржуваше доц. д-р Марија Леонтиќ. Наставата 
се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет. 

Во предавањата студентите ги совладаа следниве теми: местото на 
турскиот ја зик во светското лингвистичко семејство; вовед во фонетика-
та и врската со другите дисципли ни; об разување на гласовите; гласовни-
от систем на турскиот јазик; вокали, нивните особини и класификација; 
консонанти, нивните особини и класифика ција; прогресивни хармонии: 
вокални (палатална и лабијална); консонантска хармонија; вокално-кон-
сонантска хармо нија; регресивна асимила ција; фонетски појави и фо-
нетски осо бини. Сето ова стекнато знаење студентите го применија при 
изработка на семинарските работи на теми зададени од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата и на вежбите изнесуваше 90-95 %. 
Наставата се одвиваше без застој и проблеми.

Предвидената наставна програма целосно се реализира. Во текот на 
првиот семестар се одржаа два колоквиуми. 

Предметот Фонетика на современиот турскиот јазик, од групата 
Турски јазик и книжевност го имаат положено 13 од вкупно пријавени 15 
студенти. Изразено во проценти, преодноста на студентите по предметот 
Фонетика на современиот турски јазик изнесува 86, 6. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија изнесува:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 2 4 13 13 / 3 2 5 3 / 86,6

Османско-турски јазик 1
Наставник: проф. д-р Драги Ѓоргиев
Број на часови: 2+2+1; прв семестар во прва година; студентите се 

запознаваат со правописот на османо-турскиот јазик

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 / / 13 13 7 1 2 3 0 100%
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Современ турски јазик 1
Предметот Современ турски јазик 1 се изучува во првиот семестар 

на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ со фонд 
на часови 2+2+2 за групата Турски јазик и книжевност. Овој предмет 
е задолжителен и на студентите им носи 8 кредити. Предавањата ги 
одржуваше доц. д-р Марија Леонтиќ, а вежбите доц. д-р Махмут Челик. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет. 

Во предавањата студентите совладаа кратки дијалози и ситуации 
од секојдневниот живот, запознавање, претставување, испраќање на пат 
и дочекување од пат, купување билет, сместување во хотел, доручек, 
купување прехрамбени продукти и сл. Преку гореизложените теми, 
студентите совладаа правилно читање, говорење и основните граматички 
содржини (деклинација кај именките; заменки и деклинација на заменките; 
придавки; броеви; прилози; сегашно време, минато определено свршено 
време, идно време, желбен начин и суфиксот на предикативност). Сето ова 
стекнато знаење студентите го применија при изработка на семинарските 
работи на теми зададени од предметниот наставник. Посетеноста на 
предавањата и на вежбите изнесуваше 90-95 %. Наставата се одвиваше 
без застој и проблеми.

Предвидената наставна програма целосно се реализира. Во текот на 
првиот семестар се одржаа два колоквиума. 

Предметот Современ турски јазик 1, од групата Турски јазик и 
книжевност го имаат положено 14 од вкупно пријавени 15 студенти. 
Изразено во проценти, преодноста на студентите по предметот Современ 
турски јазик 1 на Филолошкиот факултет изнесува 93, 3. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 1 5 14 14 / / 1 7 6 / 93,3

Според студиската програма во летниот (втор) семестар, студентите 
од Катедрата за турски јазик и книжевност  слушаа  настава по 
предметите: Фонологија и правопис на современиот турски јазик, Турска 
народна книжевност 2, Османско-турски јазик 2 и  Современ турски јазик 
2.

Фонологија и правопис на современиот турски јазик
Предметот Фонологија и правопис на турскиот јазик се изучува во 

првиот семестар на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ со фонд на часови 2+2+2 за групата Турски јазик и книжевност. 
Овој предмет е задолжителен и на студентите им носи 8 кредити. 
Предавањата и вежбите ги одржуваше доц. д-р Марија Леонтиќ. Наставата 
се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет. 

Во предавањата студентите ги совладаа следниве теми: јазикот во по-
широка смисла на зборот; јазични семејства и класификација на јазиците; 
теорија на алтајските јазици; вовед во фонoлогијата и врската со другите 
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дисциплини; Говорни органи и нивните функции; образување на гласо-
вите; гласовниот систем на турскиот јазик; правилен изговор и правопис 
на гласовите; правописни правила на турскиот стандарден јазик (гласовни 
промени, употреба на голема буква, слеано и разделено пишување на збо-
ровите, употреба на правописните и интерпункциските знаци, скратување 
на зборовите); слогови, видови слогови и структура на слогот; делење на 
зборовите на слогови; акцент, видови акцент и правила за акцентирање; 
правопис според најновиот ревидиран Правопис на современиот турски 
јазик.

Сето ова стекнато знаење студентите го применија при изработка на 
семинарските работи на теми зададени од предметниот наставник. Посе-
теноста на предавањата и на вежбите изнесуваше 90-95 %. Наставата се 
одвиваше без застој и проблеми.

Предвидената наставна програма целосно се реализира. Во текот на 
првиот семестар се одржаа два колоквиуми. 

Предметот Фонологија и правопис на турскиот јазик, од групата 
Турски јазик и книжевност го имаат положено 12 од вкупно пријавени 13 
студенти. Изразено во проценти, преодноста на студентите по предметот 
фонологија и правопис на турскиот јазик на Филолошкиот факултет из-
несува 92, 30. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија изнесува:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 1 4 13 12 1 1 3 3 4 / 92, 30

Османско-турски јазик 2
Наставник: проф. д-р Драги Ѓоргиев
Број на часови: 2+2+1; втор семестар во прва година; студентите се 

запознаваат со граматичките правила на османо-турскиот јазик

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 / / 12 12 6 1 / 1 4 0 100%

Современ турски јазик 2
Предметот Современ турски јазик 2 се изучува во вториот семестар 

на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ со фонд 
на часови 2+2+2 за групата Турски јазик и книжевност. Овој предмет 
е задолжителен и на студентите им носи 8 кредити. Предавањата ги 
одржуваше доц. д-р Марија Леонтиќ, а вежбите доц. д-р Махмут Челик. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот факултет. 

Во предавањата студентите совладаа кратки дијалози и ситуации 
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од секојдневниот живот, семејство и семејни врски, дневни обврски, 
слободно време, на факултет, домашна посета, во банка, во пошта, во 
туристичка агенција, патување, пикник и сл. Преку гореизложените 
теми, студентите совладаа правилно говорење и основните граматички 
содржини (деклинација кај именките; сегашно идно време, минато 
определено несвршено време, наложителен начин, каузатив, показни 
заменки, прашални заменки, сврзници).

Сето ова стекнато знаење студентите го применија при изработка 
на семинарските работи на теми зададени од предметниот наставник. 
Посетеноста на предавањата и на вежбите изнесуваше 90-95 %. Наставата 
се одвиваше без застој и проблеми.

Предвидената наставна програма целосно се реализира. Во текот на 
првиот семестар се одржаа два колоквиуми. 

Предметот Современ турски јазик 2, од групата Турски јазик и 
книжевност го имаат положено 12 од вкупно пријавени 13 студенти. 
Изразено во проценти, преодноста на студентите по предметот Современ 
турски јазик 2 изнесува 92, 30. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија изнесува:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 1 3 12 12 / 1 / 6 5 / 92,30

1.5  Катедра за италијански јазик и книжевност
Според студиската програма во зимскиот (прв) семестар, студентите 

од Катедрата за италијански јазик и книжевност  слушаа  настава по 
предметите: Современ италијански јазик 1, Фонетика на италијанскиот 
јазик, Почетоците на италијанската книжевност дo XIV век и Италијанска 
култура и цивилизација.

Современ италијански јазик 1
Предметот Современ италијански јазик 1 се изучува во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 0+4 за групата Италијански јазик и книжевност и носи 8 кредити. 
Предавањата ги изведуваше пом.асс. Дијана Никодиновска. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и 
технички науки, поточно во предавална 3 (вторник во 15:30 часот).

Предавањата по предметот Современ италијански јазик 1 беа 
одржувани секој вторник, од самиот почеток до крајот на летниот 
семестар. Во предавањата студентите ги совладуваат поимите и 
термините: определен и неопределен член, сегашно време, правилни и 
неправилни глаголи, предлози, членувани предлози, минато определено 
и неопределено време, идно време, како и разбирање на италијанската 
култура, јазик и писмо.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

772

студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Современ италијански јазик 1, од групата Италијански 

јазик и книжевност досега (јануарска – прв термин, јануарска- втор 
термин, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 30 од  
вкупно пријавени 35 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Италијан-
ски јазик и книжевност во февруарска испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 0 * 29 8 2 2 2 14 1 93,5%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во февруарска испитна сесија (втор 
термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 * 0 0 0 0 0 0 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 * 1 1 0 0 0 0 1 50%



Годишен извештај

773

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  октомвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

0 0 * 1 0 0 0 0

Фонетика на италијанскиот јазик 
Предметот Фонетика на италијанскиот јазик се изучува во првиот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 2+2 за групата Италијански јазик и книжевност и носи 8 кредити. 
Предавањата ги изведуваше доц. д-р Радица Никодиновска а вежбите 
ги држеше пом. aсс. Дијана Никодиновска. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички 
науки, поточно во предавална 3 (четврток во 8:30 часот).

Предавањата по предметот Фонетика на италијански јазик  беа 
одржувани секој четврток, од самиот почеток до крајот на летниот 
семестар. Во предавањата студентите ги совладуваат поимите и термините: 
фонетски систем на италијанскиот јазик, диграми и триграми, дифтонзи 
и трифтонзи, проклитика и енклитика, графички акцент, елизија, 
интерпункција итн.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Фонетика на италијански јазик, од групата Италијански 

јазик и книжевност досега (јануарска –прв термин, јануарска- втор термин, 
априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 29 од  вкупно 
пријавени 34 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во февруарска испитна сесија (прв 
термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 0 * 29 5 6 1 4 13 1 93%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 / 0 0 0 0 0 0 1 0%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во септемврска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 * 0 0 0 0 0 0 1 0%

Почетоците на италијанската книжевност дo XIV век
Предметот Почетоците на италијанската книжевност до XIV век 

се изучуваше како задолжителен предмет во првиот семестар за групата 
Италијански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет. Фондот 
на часови на овој предмет изнесува 2+2+2. Предметот носи 8 кредити. 
Предавањата и вежбите ги изведуваше помлад асистент м-р Ева Велинова. 
Наставата се одвиваше во просториите на Педагошкиот факултет – Штип 
(предавална 4), секоја среда од 8.30 до 11.30 часот. 

На предавањата и вежбите беа обработувани дела од најзначајните 
претставници на италијанската книжевност до XIV век: религиозната 
книжевност, Сицилијанската поетска школа, Тосканската поетска школа, 
Слаткиот нов стил, комично-реалистичките поети, дидактичка и прозна 
книжевност, Данте Алигиери, Франческо Петрарка, Џовани Бокачо.

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 90%. 

За полагање на предметот студентите се пријавија во три испитни 
сесии (прва февруарска, прва јунска и прва септемвриска). Предметот 
досега го имаат положено 30 студенти од 33 пријавени. Преодноста на 
студентите по овој предмет изнесува 90,9 %. Средниот успех по предметот 
изнесува 8,5.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 / / 31 30 1 5 9 7 8 1 89,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во септемврска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Италијанска култура и цивилизација 
Предметот Италијанска култура и цивилизација се изучуваше 

како задолжителен предмет во првиот семестар за групата Италијански 
јазик и книжевност на Филолошкиот факултет. Фондот на часови на 
овој предмет изнесува 2+2+1. Предметот носи 6 кредити. Предавањата и 
вежбите ги изведуваше помлад асистент м-р Ева Велинова. Наставата се 
одвиваше во просториите на Педагошкиот факултет – Штип (предавална 
4), секој петок од 8.30 до 11.30 часот. 

На предавањата и вежбите се обработуваа тематики од различни 
области на културата и животот на Италија - нејзината историја, уметност, 
географија, економија... 

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 90%. 

За полагање на предметот студентите се пријавија во три испитни 
сесии (прва и втора февруарска, прва јунска и прва септемвриска). 
Предметот досега го имаат положено 30 студенти од 35 пријавени. 
Преодноста на студентите по овој предмет изнесува 85,7 %. Средниот 
успех по предметот изнесува 7,9.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во февруарска  испитна сесија (прв 
термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 1 / 30 28 3 2 7 9 7 2 89,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во септемврска  испитна сесија (втор 
термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 1 / 1 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во јунска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во септемврска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Според студиската програма во летниот (втор) семестар, студентите 
од Катедрата за италијански јазик и книжевност  слушаа  настава по 
предметите: Современ италијански јазик 2, Морфологија на италијанскиот 
јазик 1, Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата и 
Латински јазик.

Современ италијански јазик 2
Предметот Современ италијански јазик 2 се изучува во вториот 

семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд 
на часови 0+4 за групата Италијански јазик и книжевност и носи 8 кредити. 
Предавањата ги изведуваше пом.асс. Дијана Никодиновска. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и 
технички науки, поточно во предавална 3 (вторник во 15:30 часот).

Предавањата по предметот Современ италијански јазик 2 беа 
одржувани секој вторник, од самиот почеток до крајот на летниот 
семестар. Во предавањата студентите ги совладуваат поимите и термините: 
заменки за директен и индиректен предмет, комбинирани заменки, 
повратни глаголи, безлична форма, италијанската мода, заповеден начин, 
кондиционал, степенување на придавки, односни заменки итн.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Современ италијански јазик 2, од групата Италијански 

јазик и книжевност досега (јануарска –прв термин, јануарска- втор термин, 
априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 27 од  вкупно 
пријавени 31 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

28 0 * 27 8 2 1 2 14 1 96,4%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 * 0 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 * 0 1 0%

Морфологија на италијанскиот јазик 1
Предметот Морфологија на италијански јазик 1 се изучува во 

вториот семестар на Филолошкиот факултет како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2 за групата Италијански јазик и книжевност и носи 
8 кредити. Предавањата ги изведуваше доц. д-р Радица Никодиновска, 
а вежбите пом.асс. Дијана Никодиновска. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни и технички 
науки, поточно во предавална 3 (четврток во 8:30 часот).

Предавањата по предметот Морфологија на италијански јазик 1 беа 
одржувани секој четврток, од почетокот до крајот на летниот семестар. 
Во предавањата студентите ги совладуваат поимите и термините: именки 
(род, број и особености), определен, неопределен и партитивен член, 
придавки, степенување на придавките, лични заменки, односни заменки, 
неопределени заменки и придавки  итн.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Морфологија на италијански јазик 1, од групата 

Италијански јазик и книжевност досега (јануарска –прв термин, јануарска- 
втор термин, априлска, јунска и септемвриска сесија) го имаат положено 
28 од  вкупно пријавени 33 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

28 * 27 5 5 2 4 11 1 96,4%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 * 0 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 * 0 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  октомвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 * 1 1 100%

Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата
Предметот Италијанската книжевност на хуманизмот и 

ренесансата се изучуваше како задолжителен предмет во вториот 
семестар за групата Италијански јазик и книжевност на Филолошкиот 
факултет. Фондот на часови на овој предмет изнесува 2+2+2. Предметот 
носи 8 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше помлад асистент 
м-р Ева Велинова. Наставата се одвиваше во просториите на Педагошкиот 
факултет – Штип (предавална 3), секој понеделник од 8.30 до 11.30 часот. 

На предавањата и вежбите беа обработувани дела од најзначајните 
претставници на италијанската книжевност на XV и XVI век: Лоренцо 
де Медичи, Анџело Полицијано, Луиџи Пулчи, Матео Марија Бојардо. 
Пјетро Бембо. Лодовико Ариосто. Макијавели. ТоркватоТасо.

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 90%. 

За полагање на предметот студентите се пријавија во прва и втора 
јунска сесија. Предметот досега го имаат положено 28 студенти од 30 
пријавени. Преодноста на студентите по овој предмет изнесува 93,3 %. 
Средниот успех по предметот изнесува 8,6.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

27 / / 27 26 1 4 4 7 10 1 96,3
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од 
Италијански јазик и книжевност во  јунска  испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 / 2 2 1 1 / / / / 100

Латински јазик
Наставник: доцент д-р Душко Алексовски
Предметот е застапен со два часа неделно во вториот  семестар. 

Наставата беше реализирана во предавална 5 на Педагошкиот факултет.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

29 /// 29 29 7 5 3 1 13 //////// 100

1. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети 
на останатите единици на универзитетот

7.1. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

Морфологија на англискиот јазик 
Предметот Морфологија на англискиот јазик се изучува во седмиот 

семестар на Педагошкиот факултет на Модулот англиски јазик како 
изборен предмет со фонд на часови 2+2 и носи 3 кредити. Предавањата ги 
изведуваше помлад лектор Елена Тупаревска. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Рударски факултет, поточно во предавална 6 во четврток 
од 10 до – 13 ч.

Предавањата по предметот Морфологија беа одржувани секој 
четврток, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во 
предавањата студентите ги совладуваат поимите и термините морфема, 
корен, суфикс, префикс, студентите се оспособуваат да ги разликуваат и 
правилно употребуваат различните глаголски форми и  да ја разбираат и 
користат специфичната лингвистичка терминологија.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / 6 / 6 2 1 2 / 1 / 100%
Среден успех:7,5
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 3 1 4 1 3 / / / / 80%
Среден успех:6,75

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
мартовскаиспитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

 3  / /  3  3  /  1  /  2  /  /  100%
Среден успех:8,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 / 8 / 6 3 / 2 1 / 2 75%
Среден успех:7,16

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 / 8 / 7 2 1 2 1 1 1 87,5%
Среден успех:7,71
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија втора декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / 6 / 6 / 1 3 2 / / 100%
Среден успех:8,16

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемв-
риска испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 / / 1 / / / 100%
Среден успех:8
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 / 2 2 / / / / / 66,6%
Среден успех:6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 2 / 1 1 / / / 100%
Среден успех:7,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100%
Среден успех:6

Синтакса на англискиот јазик (граматика) - група модул на 
Педагошкиот факултет за предучилишна и одделенска насока

Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со 
фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми во текот 
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е 
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен 
испит. Наставата ја изведуваше м-р Весна Продановска.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 3 0 3 1 0 0 1 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прв термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 0 11 0 11 0 1 6 2 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втор термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 0 6 0 5 1 1 0 2 1 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 0 8 0 8 2 1 1 0 4 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 3 0 3 1 0 0 2 0 0

Фонетика и фонологија на англискиот јазик  (граматика)- група 
модул на Педагошкиот факултет за предучилишна и одделенска 
насока

Наставата по предметот се одвива во вид на предавања и вежби со 
фонд на часови 2+2. Испитот се полага првично со 2 колоквиуми во текот 
на семестарот и со задолжителен завршен (устен) испит. За вонредните е 
предвиден краен писмен испит после кој исто така следува завршен устен 
испит.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 0 6 0 3 0 1 1 0 1 3
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 0 6 0 6 1 2 0 3 0 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 0 6 0 6 1 1 0 1 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 1 8 0 8 1 0 0 1 6 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 4 0 4 2 0 0 2 0 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 0 0 0 9 0 0

Методика на наставата по англиски јазик 
Предметот Методика на наставата по англиски јазик се изучува 

во осмиот семестар на Педагошкиот факултет на Модулот англиски 
јазик како изборен предмет со фонд на часови 2+2 и носеше 3 кредити. 
Предавањата ги изведуваше помлад лектор Елена Тупаревска. Наставата 
се изведуваше во предавалните на Рударски факултет, поточно во 
предавална 6 во четврток од 10 до 13 ч.

Предавањата беа одржувани секој четврток, од самиот почеток до 
крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги совладуваат 
различните методи на изучување на странски јазици од 19 век до денес 
(класичниот метод, реформаторското движење, комуникативниот 
метод итн.), различните школи: бихејвиоризмот, когнитивизмот и 
конструктивизмот, различните теории за стекнување на прв/мајчин јазик, 
стилови на учење, стратегии за учење, и фактори кои влијаат врз учењето: 
екстровертност, самодоверба, емпатија, социолошки и културни фактори, 
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анализа на грешки,  песни, игри и приказни во наставата по англиски јазик и 
активности кои придонесуваат кон создавање на автентична комуникација 
во наставата.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 3 1 / 1 / 1 / / / / 25%
Среден успех:7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во декемвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 / 1 1 / / / / / 100%
Среден успех:6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / 0 / / / / / 1 0%
Среден успех:5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 1 6 4 10 4 1 4 / 1 / 90,9%
Среден успех:7,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија втора декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 0 1 0%
Среден успех:5
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија прва декада

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 1 8 / 6 1 1 3 / 1 2 66,6%
Среден успех:7,83

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 / 8 / 4 4 / / / 1 4 50%
Среден успех:6

Англиски јазик
Наставата ја изведуваше виш лектор м-р Снежана Кирова

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска  испитна сесија ( 2 извештаи)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 / / 11 10 4 1 1 1 3 1

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / 2 / 2 / / / 1

Англиски јазик 1 Табеларен приказ за постигнатиот успех на 
студентите во втора февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 / / 1 / / /

Англиски јазик 2 Табеларен приказ за постигнатиот успех на 
студентите во априлската  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 2 / / 1 / 1 /

Англиски јазик Табеларен приказ за постигнатиот успех на 
студентите во прва јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

786

Англиски јазик 2 Табеларен приказ за постигнатиот успех на 
студентите во септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА УЧИТЕЛИ Табеларен приказ за 
постигнатиот успех на студентите во септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / /

Руски јазик за воспитувачи 
Поради промени во студиската програма, во академската 2009/2010 

година на Педагошкиот факултет во Штип, на групата за Предучилишна 
настава, настава по предметот Руски јазик за воспитувачи не се одржува-
ше. Предметот носеше 4 кредити. Испитите по предметот ги изведуваше 
кореспондент Костадин Голаков. 

Целта на предметот е студентите да ги совладаат руската азбука и 
граматичките категории во рускиот јазик: именки, род и број кај имен-
ките, лични заменки, присвојни заменки, инфинитивни конструкции со 
зборовите „можно“ и „нужно“, показни заменки, како и да користат тер-
мини со неспецијализирана (битова) тематика од културолошки карактер: 
поздравување, запознавање, поставување прашања од типот  „што е ова?“, 
семејство, заблагодарување,  „мој, моја, мое, мои“, Поставување прашања 
од типот „кој си ти?“ и „кој сте вие?“.

Предметот Руски јазик за воспитувачи, од групата за предучилишна 
настава досега (јануарска – прв термин, јануарска - втор термин, априлска, 
јунска – прв термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го 
имаат положено 9 од  вкупно пријавени 10 студенти. Со тоа преодноста 
на студентите по предметот Руски јазик за воспитувачи на Педагошкиот 
факултет во Штип изнесува 90,0%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7.3
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ката испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 1 1 6 6 / / 6 / / 1 86

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

*Забелешка – Во табеларните прикази е вклучен и успехот на 
студентите од програмата за Дообразување.

Руски јазик за учители 
Предметот Руски јазик за учители се изучуваше во првиот семестар 

на Педагошкиот факултет во Штип како задолжителен предмет (Странски 
јазик) со фонд на часови 1+1+1 за групата Одделенска настава и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Костадин Голаков. 
Наставата се изведуваше во предавалната „Парламент“ на Педагошкиот 
факултет, секоја среда од 10:30-12 часот.

Предавањата по предметот Руски јазик за учители беа одржувани 
од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата 
студентите ги совладуваа руската азбука и граматичките категории во 
рускиот јазик: именки, род и број кај именките, лични заменки, присвојни 
заменки, инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „нужно“, 
показни заменки. Во обуката се се користеше неспецијализирана (битова) 
тематика со културолошки карактер: Поздравување, Запознавање, 
Поставување прашања од типот „кој е?“ и „што е ова?“, семејство, 
заблагодарување,  „мој, моја, мое, мои“, поставување прашања од типот 
„кој си ти?“ и „кој сте вие?“. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изра-
ботуваа семинарска работа на точно определена тема дадена од предмет-
ниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 
90 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик за учители, од групата за Одделенска настава 

досега (јануарска – прв термин, јануарска - втор термин, априлска, јунска 
– прв термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го имаат поло-
жено 36 од  вкупно пријавени 49 студенти. Со тоа преодноста на студен-
тите по предметот  Руски јазик за учители на Педагошкиот факултет во 
Штип изнесува 73,47%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6.7
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

35 3 7 25 25 13 6 2 3 1 7 78

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 3 1 1 1 / / / / 3 25

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 1 4 3 3 / / / / 2 60

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 1 / 5 5 4 1 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 1 1 / / / / 1 50

Tабеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100
*Забелешка – Во табеларните прикази е вклучен и успехот на 

студентите од програмата за Дообразување.

Руски јазик 2
Во академската 2009/2010 година на Педагошкиот факултет во 

Штип, на групата за Дообразување, настава по предметот Руски јазик 2 
не се одржуваше. Предметот носеше 4 кредити. Испитите по предметот ги 
изведуваше кореспондент Костадин Голаков. 
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Целта на предметот е студентите да ги совладаат граматичките кате-
гории во рускиот јазик: падежи, глаголи, сегашно време, придавки, идно 
време, предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите, како и да 
користат термини со неспецијализирана (битова) тематика од културо-
лошки карактер: домашни миленици, употреба на „колку?“, поставување 
на прашањето „колку години имате/имаш?“, професија/работа, земја и ја-
зик, опис на место на живеење, опис на дом, Поставување на прашања од 
типот „каков, каква, какво, какви?“.

Предметот Руски јазик 2, од групата за Дообразување досега 
(јануарска – прв термин, јануарска - втор термин, априлска, јунска – прв 
термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 
4 од  вкупно пријавени 4 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот  Руски јазик за воспитувачи на Педагошкиот факултет во Штип 
изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,75.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 / 1 1 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Германски јазик 1
Предметот Германски јазик 1 се изучува во првиот семестар на 

педагошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 1+1+1 
и носеше 4 кредити. Бидејќи немаше група од најмалку 10 студенти се 
спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа за вонредните студенти. 
Консултациите ги изведуваа проф. д-р Билјана Ивановска и кореспондент 
Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 1 досега (февруарска, јунска и 
септемвриска испитна сесија) го имаат положено 4 од  вкупно пријавени 4 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Германски јазик 
на Педагошки факултет изнесува 100%.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

790

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 6,0.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Германски јазик 2
Предметот Германски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

педагошкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 1+1+1 
и носеше 4 кредити. Бидејќи немаше група од најмалку 10 студенти се 
спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа за вонредните студенти. 
Консултациите ги изведуваа проф. Д-р Билјана Ивановска и кореспондент 
Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 2 досега (априлска и јунска испитна 
сесија) го имаат положено 2 од  вкупно пријавени 2 студенти. Со тоа 
преодноста на студентите по предметот Германски јазик на Педагошки 
факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 6,0.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100



Годишен извештај

791

Англиски јазик – дисперзирани студии во Струмица

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска  испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

45 3 32 10 42 10 11 8 6 7 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
јунска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 91 / 1 1 / / / / /
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите  во 

септемвриската испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / 1 / 1

Руски јазик 1- ДИСПЕРЗИРАНИ  СТУДИИ ВО СТРУМИЦА
Предметот Руски јазик 1 се изучува во првиот семестар на Педагош-

киот факултет во Струмица како задолжителен предмет со фонд на часо-
ви 2+0 за сите насоки и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад 
лектор Јане Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на Педа-
гошкиот факултет во Струмица секој петок од 10 часот. 

Во обуката основниот акцент беше ставен врз совладувањето на рус-
ката азбука и граматичките категории во рускиот јазик: именки, род и број 
кај именките, лични заменки, присвојни заменки, инфинитивни конструк-
ции со зборовите „можно“ и „нужно“, показни заменки. Во обуката ќе се 
користи неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: 
поздравување, запознавање, поставување прашања од типот „што е ова?“, 
семејство, заблагодарување,  „мој, моја, мое, мои“, Поставување прашања 
од типот „кој си ти?“ и „кој сте вие?“. Предвидената наставна програма 
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90%.Наставата се одвиваше без 
никакви проблеми. 
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Предметот Руски јазик 1, на Педагошкиот факултет факултет досега 
(февруарска–прв термин, февруарска-втор термин, априлска, и септем-
вриска сесија-прв термин) го имаат положено 41 од  вкупно 53 студенти 
кои го полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

51 2 49 49 41 23 8 4 2 4 8 80%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија – втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 3 2 2 / / / / / / 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 2 / / / / / / 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / 0%

7.2. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик 1
Предметот е застапен со фонд на часови 2+0, се изведува во зимскиот 

семестар. Наставата ја изведуваа Драган Донев и Биљана Петковска.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

189 2 187 / 187 56 47 41 33 10 / 98,9
просечен успех: 7,4
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 2 8 / 5 4 1 / / / 3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / / 3 1 / / / / 100
просечен успех: 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 4 12 12 9 1 5 2 1 / 3 75
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 1 / 1 1 / / / / / 100
просечен успех: 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / 5 / 2 / 1 1 / / 3 40

Англиски јазик 2
Предметот е застапен со фонд на часови 2+0, се изведува во летниот 

семестар.
Наставата ја изведуваа Драган Донев и Биљана Петковска.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска ис-
питна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

181 10 171 / 171 25 60 49 23 14 / 94,5
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

190 7 183 183 174 11 23 17 42 81 9

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

20 12 8 8 8 5 / 1 1 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 3 12 / 12 3 3 5 1 / / 80

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 1 / 1 / / / 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 / 3 3 1 1 / / 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 / 4 3 1 / 1 1 / 1

Англиски јазик 3
Соработници: Драган Донев и Биљана Петковска
Предметот е застапен со фонд на часови 2+0, се изведува во зимскиот 

семестар на Економскиот факултет.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ка испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

167 1 166 / 166 50 42 16 29 29 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / 2 / / / 1 1 1 33,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 2 3 3 3 1 / / 2 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 2 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 / 2 2 1 / / 1 / / 100

Англиски јазик 4
Соработник: Биљана Петковска
Предметот е застапен со фонд на часови 2+0, се изведува во зимскиот 

семестар на Економскиот факултет.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

151 10 141 141 126 17 34 15 18 42 15
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

25 7 18 18 16 11 3 / 2 / 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 2 2 / 1 / 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

18 7 11 11 9 6 2 / 1 / 2

Руски јазик 1
Предметот Руски јазик 1 се изучува во третиот семестар на Економс-

киот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 1+1 за сите 
насоки и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане 
Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на Економскиот фа-
култет во предавална број 2 (понеделник,  18 – 20).

Предавањата по предметот Руски јазик 1 беа одржувани секој по-
неделник, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обука-
та основниот акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука 
и граматичките категории во рускиот јазик: именки, род и број кај имен-
ките, лични заменки, присвојни заменки, инфинитивни конструкции со 
зборовите „можно“ и „нужно“, показни заменки. Во обуката се користи 
неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: поздра-
вување, запознавање, поставување прашања од типот „што е ова?“, се-
мејство, заблагодарување,  „мој, моја, мое, мои“, поставување прашања 
од типот „кој си ти?“ и „кој сте вие?“. Предвидената наставна програма 
целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, на Економскиот факултет досега (февру-

арска–прв термин, априлска, јунска – прв термин, јунска-втор и септемв-
риска сесија-прв термин и септемвриска-втор термин) го имаат положено 
50 од  вкупно 54 студенти кои го полагале испитот. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

49 2 47 47 43 9 4 7 12 11 4 90%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 3 3 3 / 1 1 / 10 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 3 / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за насоката Финансиски 
менаџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 1 1 / 1 / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин за насоката Финансиски ме-
наџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 2 1 / 1 / / / 100%

Руски јазик 2
Предметот Руски јазик 2 се изучува во четвртиот семестар на 

Економскиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 1+1 
за сите групи на Економскиот факултет и носи 3 кредити. Предавањата 
ги изведува помлад лектор Јане Јованов. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Економскиот факултет, поточно во предавална 2 на 
Економскиот факултет (понеделник,  18-20 ч.).
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Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секој 
понеделник, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката 
основниот акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука и 
граматичките категории во рускиот јазик: падежи, глаголи, сегашно 
време, придавки, идно време, предлози, броеви, свршен и несвршен вид кај 
глаголите. Во обуката се користи неспецијализирана (битова) тематика со 
културолошки карактер: домашни миленици, употреба на „колку?“, пос-
тавување на прашањето „колку години имате/имаш?“, професија/работа, 
земја и јазик, опис на место на живеење, опис на дом, поставување на пра-
шања од типот „каков, каква, какво, какви?

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, сту-
дентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени 
од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 2, од групите на Економскиот факултет до-

сега (јунска-прв термин и септемвриска сесија-прв термин) го имаат поло-
жено 41 од  вкупно 41 студент кои го имаат полагано испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-прв термин за Руски јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

42 2 40 40 39 2 4 6 12 15 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за групата Меѓународна 
економија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / / / 1 / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за групата Финансиски 
менаџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 1 1 / 1 / / / / 100%

Руски јазик 3
Предметот Руски јазик 3 се изучува во петтиот семестар на Економс-

киот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 2+0 за сите 
насоки и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане 
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Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на Економскиот фа-
култет во предавална број 2 (понеделник,  16 – 18 ч.).

Предавањата по предметот Руски јазик 3 беа одржувани секој поне-
делник, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката ос-
новниот акцент  беше ставен врз совладувањето на граматичките катего-
рии во рускиот јазик: деклинација кај именките, род и број кај именките и 
нивна деклинација, лични заменки и нивна деклинација, присвојни заменки 
и нивна деклинација, глаголи, сегашно време, придавки и нивна деклина-
ција, идно време,  предлози (употреба на падежите со и без нив), показни 
заменки и нивна деклинација. Во обуката ќе се користи неспецијализирана 
(битова) тематика со културолошки карактер на понапредно ниво: „Го-
род“, „В гостинице“, „Транспорт“. Предвидената наставна програма це-
лосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 3, на Економскиот факултет досега (фев-

руарска–прв термин, априлска, јунска-втор и септемвриска – прв и втор 
термин) го имаат положено 14 од  вкупно 15 студенти кои го полагале 
испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 / 12 12 12 1 3 / 1 7 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин за насоката Здравствен ме-
наџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин за насоката Меѓународна 
Економија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100%

Руски јазик 4
Предметот Руски јазик 4 се изучува во шестиот семестар на Еко-

номскиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 2+0 
за сите насоки и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор 
Јане Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на Економскиот 
факултет во предавална број 2 (понеделник,  16 – 18).

Предавањата по предметот Руски јазик 4 беа одржувани секој по-
неделник, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката 
основниот акцент беше ставен врз совладувањето на граматичките кате-
гории во рускиот јазик: броеви и нивна деклинација (употреба на сите па-
дежи), деклинација кај именките (употреба на сите падежи), род и број 
кај именките и нивна деклинација (употреба на сите падежи), лични за-
менки и нивна деклинација, присвојни заменки и нивна деклинација, гла-
голи, сегашно време, придавки и нивна деклинација, идно време (сложено 
и просто идно време),  предлози (употреба на падежите со и без нив). Во 
обуката се користи неспецијализирана (битова) тематика со културолош-
ки карактер на понапредно ниво: „Русские блюда“, „Описание человека“. 
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на 
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од пред-
метниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници 
од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 4, на Економскиот факултет досега (јунска 

– прв термин, јунска-втор, септемвриска сесија – прв термин и септемв-
риска-втор термин) го имаат положено 9 од  вкупно 12 студенти кои го 
полагале испитот. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 8 3 3 3 1 1 / / 1 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 3 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин за насоката Здравствен ме-
наџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 5 1 1 1 / / 1 / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин за насоката Меѓународна 
економија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 4 4 4 / 1 / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин за насоката Меѓународна 
економија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин за насоката Здравствен ме-
наџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 1 1 / / / 1 / / 100%
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Француски јазик 1 
Предметот Француски јазик 1 се изучуваше како изборен предмет 

во првиот семестар за студентите од Економскиот факултет во Штип. 
Фондот на часови на овој предмет изнесува 2+0. Предметот носи 3 кредити. 
Предавањата и вежбите ги изведуваше помлад асистент м-р Ева Велинова. 
Наставата се одвиваше во просториите на Економскиот факултет – Штип 
(предавална 5), секој четврток од 8.30 до 10 часот. 

На предавањата беа совладани основните граматички правила 
на францускиот јазик, а посебен акцент се стави на изучувањето на 
терминологија од областа на економијата. 

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 100%. 

За полагање на предметот студентите се пријавија во една сесија 
(прва февруарска). Предметот досега го имаат положено 4 студенти од 
4 пријавени. Преодноста на студентите по овој предмет изнесува 100 %. 
Средната оценка по предметот изнесува 9.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во Прва 
февруарска сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 / / 1 2 1 / 100
Француски јазик 2 
Предметот Француски јазик 2 се изучуваше како изборен предмет 

во вториот семестар за студентите од Економскиот факултет во Штип. 
Фондот на часови на овој предмет изнесува 2+0. Предметот носи 3 кредити. 
Предавањата и вежбите ги изведуваше помлад асистент м-р Ева Велинова. 
Наставата се одвиваше во просториите на Економскиот факултет – Штип 
(предавална 5), секој четврток од 8.30 до 10 часот. 

На предавањата беа совладани основните граматички правила 
на францускиот јазик, а посебен акцент се стави на изучувањето на 
терминологија од областа на економијата. 

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 100%. 

За полагање на предметот студентите се пријавуваа во една сесија 
(прва јунска). Предметот досега го имаат положено 4 студенти од 4 
пријавени. Преодноста на студентите по овој предмет изнесува 100 %. 
Средната оценка по предметот изнесува 9,25.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва јунска 
сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 / / / 3 1 / 100

Германски јазик 1
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / / / / / 100

Германски јазик 2
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 / / 16 16 1 5 / 4 6 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 2 2 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Германски јазик 3
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија  - втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100

Германски јазик 4
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија  - прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 2 / 14 14 1 1 6 4 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  - втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 / 2 2 1 / / 1 / / 100

Англиски јазик 1 - Дисперзирани студии - Струмица
Предметот Англиски јазик 1 се изучува во третиот семестар на 

Економскиот факултет како задолжителен предмет – странски јазик со 
фонд на часови 1+1+1 и носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваше 
помлад асистент м-р Нина Даскаловска. Наставата се изведуваше во 
амфитеатарот на Економски факултет на кампусот во Струмица во 
понеделник од 8  до 9:30 ч.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на економијата, 
конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска – прв термин, 

априлска, јунска сесија – прв и втор термин, септемвриска и октомвриска 
сесија) го имаат положено 90 студенти.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

88 2 / 86 79 26 13 5 22 13 7 92
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија   

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 1 7 6 6 / / / / 1 85,71

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 / 1 / / / / 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 / 1 1 / 1 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 1 / / / / 100

Англиски јазик 2 - Дисперзирани студии - Струмица
Предметот Англиски јазик 2 се изучува во четвртиот семестар на 

Економскиот факултет како задолжителен предмет – странски јазик со 
фонд на часови 1+1+1 и носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваше 
помлад асистент м-р Нина Даскаловска. Наставата се изведуваше во 
амфитеатарот на Економскиот факултет на кампусот во Струмица во 
понеделник од 8 - 9:30 ч.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на економијата, 
конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2 досега (јунска- прв, јунска- втор термин, 

септемвриска и октомвриска сесија) го имаат положено 86 студенти.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

81 7 / 74 74 8 10 10 17 29 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 2 / 8 7 1 3 1 1 1 1 85,71

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 3 3 / 1 / / 1 / / 2 33,33

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / 4 2 2 / / / / 100

Руски јазик 1- Дисперзирани студии - Струмица
Предметот Руски јазик 1 се изучува во третиот семестар на Економс-

киот факултет во Струмица како задолжителен предмет со фонд на часо-
ви 1+1 за сите насоки и носи 3 кредити. Предавањата ги изведува помлад 
лектор Јане Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на Економ-
скиот факултет во Струмица (петок,  10 – 12  ч.).

Предавањата по предметот Руски јазик 1 беа одржувани секој петок, 
од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката основниот 
акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука и граматички-
те категории во рускиот јазик: Именки, Род и број кај именките, Лични 
заменки, Присвојни заменки, Инфинитивни конструкции со зборовите 
„можно“ и „нужно“, Показни заменки.Во обуката ќе се користи неспе-
цијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: Поздраву-
вање, Запознавање, Поставување прашања од типот „Кој е ова?“ и „Што е 
ова?“, Семејство, Заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, Поставување 
прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“. Предвидената наставна 
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програма целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа органи-
зирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семи-
нарски работи на точно определени теми дадени од предметниот настав-
ник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, на Економскиот факултет во Струмица 

досега (февруарска–прв термин, јунска-втор и септемвриска сесија-прв 
термин и септемвриска-втор термин) го имаат положено 33 од  вкупно 34 
студенти кои го полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

23 4 19 19 18 9 1 2 6 / 1 95%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

20 7 13 13 13 4 3 / / 6 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин за насоката Финансиски 
менаџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-втор термин за насоката Финансиски 
менаџмент:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 1 / 1 / / / 100%

Руски јазик 2 – дисперзирани студии во Струмица
Предметот Руски јазик 2 се изучува во четвртиот семестар на 

Економскиот факултет во Струмица како задолжителен предмет со фонд 
на часови 1+1 за сите групи на Економскиот факултет и носи 3 кредити. 
Предавањата ги изведува помлад лектор Јане Јованов. Наставата се изве-
дуваше во предавалните на Економскиот факултет во Струмица (понедел-
ник,  10 -14 ч.).
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Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секој втор 
петок, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката ос-
новниот акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука и гра-
матичките категории во рускиот јазик: Падежи, Глаголи, Сегашно време, 
Придавки, Идно време, Предлози, Броеви, Свршен и несвршен вид кај гла-
голите. Во обуката ќе се користи неспецијализирана (битова) тематика 
со културолошки карактер: Домашни миленици, Употреба на „Колку?“, 
Поставување на прашањето „Колку години имате/имаш?“, Професија/ра-
бота, Земја и јазик, Опис на место на живеење, Опис на дом, Поставување 
на прашања од типот „Каков, каква, какво, какви?

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, сту-
дентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени 
од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 2, од групите на Економскиот факултет до-

сега (јунска-втор термин и септемвриска сесија – втор термин) го имаат 
положено 16 од  вкупно 16 студенти кои го полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската  
испитна сесија – втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

20 7 13 13 13 4 3 / / 6 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската  испитна сесија – втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 3 3 1 1 / 1 / / 100%

7.3. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

51 4 47 / 47 15 9 7 12 4 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)- Новинарство

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 1 / 7 7 / 1 2 3 1 / 99,1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)- Новинарство

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / / / 1 / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 2 6 / 3 2 1 / / / 3 50
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 1 / 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 1 / 1 1 / / / / / 100

Француски јазик 
Предметот Француски јазик се изучуваше како изборен предмет во 

првиот семестар за студентите од Правниот факултет во Кочани. Фондот 
на часови на овој предмет изнесува 2+0. Предметот носи 3 кредити. 
Предавањата и вежбите ги изведуваше помлад асистент м-р Ева Велинова. 
Наставата се одвиваше во просториите на Правниот факултет – Кочани 
(предавална 5), секој вторник од 9.30 до 11 часот.

На предавањата беа совладани основните граматички правила на 
францускиот јазик, а посебен акцент се стави на изучувањето на правната 
терминологија.

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 95%.
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За полагање на предметот студентите се пријавија во две сесии 
(прва февруарска и прва јунска). Предметот досега го имаат положено 
6 студенти од 7 пријавени. Преодноста на студентите по овој предмет 
изнесува 85,7%. Средната оценка по предметот изнесува 7,8.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / / 6 5 / 2 1 1 1 1 88

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва јунска 
сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Руски јазик 
Предметот Руски јазик се изучува во третиот семестар на Правниот 

факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 2+0 за сите насо-
ки и носи 4 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане Јованов. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Правниот факултет во Коча-
ни секој вторник од 10 часот. 

Во обуката основниот акцент беше ставен врз совладувањето на 
руската азбука и граматичките категории во рускиот јазик: Именки, Род 
и број кај именките, Лични заменки, Присвојни заменки, Инфинитивни 
конструкции со зборовите „можно“ и „нужно“, Показни заменки.Во обу-
ката ќе се користи неспецијализирана (битова) тематика со културолошки 
карактер: Поздравување, Запознавање, Поставување прашања од типот 
„Кој е ова?“ и „Што е ова?“, Семејство, Заблагодарување,  „Мој, моја, 
мое, мои“, Поставување прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“. 
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на 
семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од пред-
метниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници 
од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, на Правниот факултет досега (февруарс-

ка–прв термин, априлска, јунска-прв и септемвриска сесија-прв термин) 
го имаат положено 101 од  вкупно 101 студент кои го имаат полагано ис-
питот. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

90 4 86 86 77 19 14 14 14 16 9 90%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 / 8 8 7 5 2 / / / 1 66%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 3 4 4 4 / 2 / 2 / / 100%
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – прв термин за групата Новинарство:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 2 / / / 2 / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија - прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Германски јазик
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

21 1 / 20 20 8 2 4 3 3 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100
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7.4. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
Англиски јазик 1 – Гастрономија, исхрана и диететика
Предметот Англиски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+1 за насоката Гастрономија, исхрана и диететика 
и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Наташа 
Велковска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и 
Факултетот за природни и технички науки.

Предавањата по предметот Англиски јазик 1 беа одржувани секој 
вторник, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Основна 
цел на предметот е да се обучат студентите за практично владеење 
со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области кои 
ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1, за насоката Гастрономија, исхрана и 

диететика досега (февруарска –прв термин, февруарска- втор термин, 
априлска, јунска, септемвриска сесија и октомвриска) го имаат положено 
46 од  вкупно пријавени 59 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот  Англиски јазик 1 на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
изнесува 78%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – прв термин -Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

49 4 9 36 40 3 6 6 7 18 5 90

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија -Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 0 5 0 4 3 1 0 0 0 1 80
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин -Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – втор термин -Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија -Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија -Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Англиски јазик 2 – Гастрономија, исхрана и диететика
Предметот Англиски јазик 2 се изучуваше во вториот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+1 за насоката Гастрономија, исхрана и диететика 
и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Наташа 
Велковска. Наставата се изведуваше во предавалните на Педагошкиот и 
Факултетот за природни и технички науки.

Предавањата по предметот Англиски јазик 2 беа одржувани секој 
четврток, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Основна 
цел на предметот е да се обучат студентите за практично владеење 
со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области кои 
ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2, за насоката Гастрономија, исхрана и 

диететика досега (јунска –прв термин, јунска- втор термин, септемвриска 
и октомвриска сесија) го имаат положено 47 од вкупно пријавени 50 сту-
денти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Англиски јазик 2 на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика изнесува 94%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  ис-
питна сесија – прв термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

43 0 3 40 42 10 4 5 9 14 1 97,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – втор термин- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 1 3 4 2 0 1 0 1 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Англиски јазик 3 – Туризам
Предметот Англиски јазик 3 се изучуваше во третиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика како задолжителен предмет со 
фонд на часови 2+2+1 за насоката Туризам и носеше 6 кредити. Предме-
тот го држеше кореспондент Наташа Велковска. Настава не се изведува-
ше од причина што сите студенти беа вонредни студенти.

Основна цел на предметот е да се обучат студентите за практично 
владеење со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области 
кои ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предметот Англиски јазик 3 за насоката Туризам досега (февруарска 
–прв термин, февруарска- втор термин, априлска, септемвриска и 
октомвриска сесија) го имаат положено 8 од  вкупно пријавени 8 студенти. 
Со тоа преодноста на студентите по предметот  Англиски јазик 3 на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика изнесува 100%.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – прв термин- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 0 4 1 5 2 1 1 0 1 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 100

Англиски јазик 4 – Туризам
Предметот Англиски јазик 4 се изучуваше во четвртиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика како задолжителен предмет со 
фонд на часови 2+2+1 за насоката Туризам и носеше 6 кредити. Предме-
тот го држеше кореспондент Наташа Велковска. Настава не се изведува-
ше од причина што сите студенти беа вонредни студенти.

Основна цел на предметот е да се обучат студентите за практично 
владеење со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области 
кои ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предметот Англиски јазик 4, за насоката Туризам досега (јунска –
прв термин, јунска- втор термин, септемвриска и октомвриска сесија) го 
имаат положено 7 од  вкупно пријавени 8 студенти. Со тоа преодноста на 
студентите по предметот  Англиски јазик 4 на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика изнесува 87,5%.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска ис-
питна сесија – прв термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 0 5 1 6 2 0 2 2 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија- Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 100

Руски јазик 1 – Гастрономија, исхрана и диететика - Штип
Предметот Руски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика во Штип како задолжителен 
предмет „Странски јазик 1“ со фонд на часови 2+2+1 за насоката 
Гастрономија, Исхрана и Диететика и носеше 6 кредити. Предавањата ги 
изведуваше кореспондент Костадин Голаков. Наставата се изведуваше во 
предавалната бр. 5 на Економскиот факултет, секој вторник од 8 - 11 ча-
сот.

Предавањата по предметот Руски јазик 1 беа одржувани од самиот 
почеток до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите ги 
совладуваа руската азбука и граматичките категории во рускиот јазик: 
Именки, Род и број кај именките, Лични заменки, Присвојни заменки, 
Именителен падеж, Глаголи, Сегашно време, Придавки. Во обуката се 
користеше неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карак-
тер: Поздравување, Запознавање, Поставување прашања од типот „Кој е 
ова?“ и „Што е ова?“, Семејство, Заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, 
Поставување прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“, Домаш-
ни миленици, Употреба на „Колку?“, Поставување на прашањето „Колку 
години имате/имаш?“, Професија/работа, Земја и јазик, Поставување на 
прашања од типот „Каков, каква, какво, какви?“ .

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изра-
ботуваа семинарска работа на точно определена тема дадена од предмет-
ниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 
90 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
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Предметот Руски јазик 1, од насоката за Гастрономија, исхрана и дие-
тетика досега (јануарска – прв термин, јануарска - втор термин, априлска, 
јунска – прв термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го имаат 
положено 34 од  вкупно пријавени 43 студенти. Со тоа преодноста на сту-
дентите по предметот Руски јазик 1 на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика, насока Гастрономија, исхрана и диететика во Штип изнесува 
79,06%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,82.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ката испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

38 1 7 30 29 12 7 9 1 / 8 78,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 2 1 4 4 4 / / / / 1 80

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Руски јазик 2 – Гастрономија, исхрана и диететика - Штип
Предметот Руски јазик 2 се изучуваше во вториот семестар на 

Факултетот за Туризам и бизнис логистика во Штип како задолжителен 
предмет Странски јазик 2 со фонд на часови 2+2+1 за насоката 
Гастрономија, исхрана и диететика и носеше 6 кредити. Предавањата ги 
изведуваше кореспондент Костадин Голаков. Наставата се изведуваше 
во предавалната бр. 5 на Економскиот факултет, секој вторник од 13:30-
16:30 часот.

Предавањата по предметот Руски јазик 2 беа одржувани од самиот 
почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги сов-
ладуваа граматичките категории во рускиот јазик: сегашно време, инфи-
нитивни конструкции со глаголите „хочеть“, „любить“ и „мочь“, минато 
време, броеви, предлози, предложен падеж,  винителен падеж, прилози 
за начин. Во обуката се користеше неспецијализирана (битова) темати-
ка со културолошки карактер, како и специјализирана: опис на место на 
живеење, опис на дом, време, опис на активности, денови во неделата, 
годишни времиња, месеци, точно време, пари, спорт, хоби, руска храна. 
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на 
семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изработуваа 
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семинарска работа на точно определена тема дадена од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 90 %. 
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Предметот Руски јазик 2, од насоката за Гастрономија, исхрана и ди-
ететика досега (јунска – прв термин, јунска - втор термин и септемвриска 
сесија) го имаат положено 29 од вкупно пријавени 41 студенти. Со тоа 
преодноста на студентите по предметот Руски јазик 2 на Факултетот за 
туризам и бизнис логистика, насока Гастрономија, исхрана и диететика во 
Штип изнесува 61,9%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,51.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 / / 31 24 12 9 3 / / 7 77,4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 1 / 6 2 2 / / / / 4 33,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

октомвриската дополнителна испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 1 3 3 3 / / / / 1 75

Руски јазик 3 – Туризам - Штип
Предметот Руски јазик 3 се изучуваше во третиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика во Штип како задолжителен 
предмет Странски јазик 3 со фонд на часови 3+1 за насоката Туризам и 
носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Костадин 
Голаков. Наставата се изведуваше во предавалната бр. 5 на Економскиот 
факултет, секој понеделник, 8 -11 часот.

Предавањата по предметот Руски јазик 3 беа одржувани од самиот 
почеток до крајот на зимскиот семестар. Во обуката студентите ги сов-
ладуваа граматичките категории во рускиот јазик: показни заменки, ред-
ни броеви, глаголи за движење, родителен падеж, императив, сложени 
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глаголски конструкции – инфинитив и должен, датив, изразување цел во 
инфинитивни конструкции со сврзникот чтобы, творителен падеж (Инс-
трументал), промена на именките во еднина и множина по сите падежи, 
зависни реченици. Во обуката се користеше неспецијализирана (битова) 
тематика со културолошки карактер, како и специјализирана: во продав-
ница, во ресторан, град, во хотел, транспорт, руска храна, опис на човек, 
облека, празници и обичаи.

 Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изра-
ботуваа семинарска работа на точно определена тема дадена од предмет-
ниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 
80 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 3, од насоката за Туризам досега (јануарска 

– прв термин, јануарска - втор термин, априлска, јунска – прв термин, јун-
ска - втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 14 од  вкуп-
но пријавени 20 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот 
Руски јазик 1 на Факултетот за туризам и бизнис логистика, насока Гаст-
рономија, исхрана и диететика во Штип изнесува 60,0%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,86.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ката испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 1 3 12 12 7 1 2 1 1 3 80

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / / / / / / / 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 2 / / / / / 100

Руски јазик 4 – Туризам - Штип
Предметот Руски јазик 4 се изучуваше во четвртиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика во Штип како задолжителен 
предмет Странски јазик 4 со фонд на часови 3+1 за насоката Туризам и 
носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Костадин 
Голаков. Наставата се изведуваше во предавалната бр. 5 на Економскиот 
факултет, секој понеделник,  8 -11 часот.
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Предавањата по предметот Руски јазик 4 беа одржувани од самиот 
почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката студентите ги совла-
дуваа граматичките категории во рускиот јазик: предложен, винителен, 
родителен, дателен и творителен падеж на придавките, редните броеви 
и заменките, предложен падеж со значење на време, зависни реченици, 
директен и индиректен говор, повратните заменки „себя“, „свой“, неоп-
ределени и одречни заменки, активни и пасивни конструкции, неспеција-
лизирана (битова) тематика со културолошки карактер, како и специјали-
зирана: култура и уметност (Кино, театар, музеј, литература), економија 
и бизнис, маркетинг, деловна  кореспонденција.  

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изра-
ботуваа семинарска работа на точно определена тема дадена од предмет-
ниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 
80 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 4, од насоката за Туризам досега (јунска – прв 

термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 
12 од  вкупно пријавени 16 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот Руски јазик 4 на Факултетот за туризам и бизнис логистика, 
насока Туризам во Штип изнесува 59,53 %.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  6,5.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

14 / / 14 11 5 3 1 1 1 3 78,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 100

Руски јазик 1 – Бизнис логистика – Скопје
Предметот Руски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика во Скопје како задолжителен 



Годишен извештај

821

предмет Странски јазик 1 со фонд на часови 2+2+1 за насоката Бизнис 
логистика и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент 
Костадин Голаков. Наставата се изведуваше во предавална на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика, секој петок, 13-16 часот.

Предавањата по предметот Руски јазик 1 беа одржувани од самиот 
почеток до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата студентите ги 
совладуваа руската азбука и граматичките категории во рускиот јазик: 
именки, род и број кај именките, лични заменки, присвојни заменки, име-
нителен падеж, глаголи, сегашно време, придавки. Во обуката се корис-
теше неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: 
поздравување, запознавање, поставување прашања од типот „Кој е ова?“ 
и „Што е ова?“, семејство, заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, пос-
тавување прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“, домашни миле-
ници, употреба на „Колку?“, Поставување на прашањето „Колку години 
имате/имаш?“, професија/работа, земја и јазик, поставување на прашања 
од типот „Каков, каква, какво, какви?“ .

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изра-
ботуваа семинарска работа на точно определена тема дадена од предмет-
ниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 
90 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, од насоката за Бизнис логистика досега 

(јануарска – прв термин, јануарска - втор термин, априлска, јунска – прв 
термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 
20 од  вкупно пријавени 21 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот Руски јазик 1 на Факултетот за туризам и бизнис логистика, 
насока Бизнис логистика во Скопје изнесува 97,50%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7,85.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ката испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

19 / 1 18 18 3 2 7 4 2 1 95

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 2 1 1 / / / / 100
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Руски јазик 2 – Бизнис логистика - Скопје
Предметот Руски јазик 2 се изучуваше во вториот семестар на 

Факултетот за Туризам и бизнис логистика во Скопје како задолжителен 
предмет „Странски јазик 2“ со фонд на часови 2+2+1 за насоката Бизнис 
логистика и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент 
Костадин Голаков. Наставата се изведуваше во предавална на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика, секоја среда, 14-17 часот.

Предавањата по предметот Руски јазик 2 беа одржувани од самиот 
почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата студентите ги сов-
ладуваа граматичките категории во рускиот јазик: Сегашно време, Инфи-
нитивни конструкции со глаголите „хочеть“, „любить“ и „мочь“, Минато 
време, Броеви, Предлози, Предложен падеж,  Винителен падеж, Прилози 
за начин. Во обуката се користеше неспецијализирана (битова) тематика 
со културолошки карактер, како и специјализирана: Опис на место на жи-
веење/ Опис на дом/ Време/ Опис на активности/ Денови во неделата/ Го-
дишни времиња/ Месеци/ Точно време/ Пари/Спорт/ Хоби/ Руска храна. 
Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на 
семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарска работа на точно определена тема дадена од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници до 90 %. 
Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Предметот Руски јазик 2, од насоката за Бизнис логистика досега 
(јунска – прв термин, јунска - втор термин и септемвриска сесија) го има-
ат положено 18 од  вкупно пријавени 21 студенти. Со тоа преодноста на 
студентите по предметот Руски јазик 2 на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика, насока Бизнис логистика во Скопје изнесува 71,88%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7,72.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

16 / 16 14 2 2 6 3 1 2 87,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 / 2 1 / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
дополнителната октомвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Шпански јазик 1 – Гастрономија, исхрана и диететика
Предметот Шпански јазик 1 се изучуваше во прв семестар, I година 

на Факултет за туризам и бизнис логистика како задолжителен странски 
јазик со фонд на часови 2+2+1 за групата Гастрономија, исхрана и диете-
тика. Предавањата ги изведуваше кореспондент Марија Тодорова. Наста-
вата се изведуваше во предавалните на Економски факултет, поточно во 
предавална 8 (вторник, 8 -11 часот).

Предавањата по предметот Шпански јазик 1 беа одржувани секоја 
седмица, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во преда-
вањата студентите се запознаваа со основните карактеристики на јазикот. 
Правила за читање и пишување. Ги совладуваа основните граматички со-
држини: определен и неопределен член, род и број кај именките, описни 
придавки, показни, посвојни, прашални, извични придавки, прости броеви. 
Сегашно  време. Видови одречни и прашални реченици. Кратки дијалози 
од секојдневниот живот, годишни времиња, пишување кратки и едностав-
ни состави кои ги содржат изучуваните граматички структури и термино-
логија.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, сту-
дентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени 
од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %. Наставата се одвиваше без никакви проблеми.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруар-
ска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

24 / 2 22 22 10 4 2 2 4 2 91,7

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100
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Шпански јазик 2 – Гастрономија, исхрана и диететика
Предметот Шпански јазик 2 се изучуваше во втор семестар, I година 

на Факултет за туризам и бизнис логистика како задолжителен странски 
јазик со фонд на часови 2+2+1 за групата Гастрономија, исхрана и 
диететика. Предавањата ги изведуваше кореспондент Марија Тодорова. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Економски факултет, 
поточно во предавална 8 (вторник, 8 -11 часот).

Предавањата по предметот Шпански јазик 2 беа одржувани секоја 
седмица, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата 
студентите ги прошируваа и продлабочуваа знаењата стекнати во првиот 
семестар низ разни текстови поврзани со славни личности, професии, на-
вики, ресторан, одмор, патување, празници и сл. Стекнуваа вештини за 
усно и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување  
и сместување на даден настан во сегашно време, зборување за идни плано-
ви и претпоставки. Совладување на разни граматички структури (сегашно 
време, неправилни глаголи, партицип,  идно време, прилози за време, за-
поведен начин, минато време). Основни познавања од култура и цивили-
зација.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Туризам во февруарска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Туризам во априлска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 3 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Гастрономија, исхрана и диететика во јунска испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

19 / 7 12 12 4 2 3 2 1 7 63.2
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Гастрономија, исхрана и диететика во јунска испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Гастрономија, исхрана и диететика во септемвриска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 1 6 / / / / 1 / / 6 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Гастрономија, исхрана и диететика во октомвриска испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / / / / 2 0

Шпански јазик 3 – Туризам
Предметот Шпански јазик 3 се изучуваше во прв семестар, II година на 

Факултет за туризам и бизнис логистика како задолжителен странски јазик 
со фонд на часови 2+2+1 за групата Туризам. Предавањата ги изведуваше 
кореспондент Марија Тодорова. Наставата се изведуваше во предавалните 
на Економски факултет, поточно во предавална 1 (понеделник, 8-11). 

Предавањата по предметот Шпански јазик 3 беа одржувани секоја 
седмица, од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Во предавањата 
студентите ги прошируваа и продлабочуваа претходно стекнатите знаења 
низ разни текстови поврзани со славни личности, професии и занаети, на-
вики, ресторан, одмор, патување, празници и сл. Стекнaa вештини на усно 
и писмено разбирање и изразување во дадени ситуации, раскажување  и 
сместување на даден настан во минато време, зборување за идни планови и 
претпоставки. Совладaa разни граматички структури (минато определено 
свршено време, партицип,  идно време, прилози за време). Стекнaa основ-
ни познавања од култура и цивилизација.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруар-
ска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

12 / 2 10 10 1 4 2 1 2 2 83,3

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 1 1 1 1 / / / / 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија, II термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Шпански јазик 4 – Туризам
Предметот Шпански јазик 4 се изучуваше во втор семестар, II 

година на Филолошкиот факултет како задолжителен странски јазик со 
фонд на часови 2+2+1 за групата Туризам. Предавањата ги изведуваше 
кореспондент Марија Тодорова. Наставата се изведуваше во предавалните 
на Економски факултет, поточно во предавална 1 (понеделник, 8-11 ч.) 

Предавањата по предметот Шпански јазик 4 беа одржувани секоја 
седмица, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во предавањата 
студентите се оспособуваа за практична примена на новоусвоените гра-
матички форми, неопходни за правилно писмено и усно изразување, се 
подготвуваа да зборуваат на разни теми поврзани со историски настани, 
исхрана, стрес, кино, театар, најнова технологија и сл. Совладуваа раз-
ни граматички структури. Се запознаваа со начините во шпанскиот јазик, 
изрази, изразување на услов, превод. Предвидената наставна програма це-
лосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа организирани и два 
елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа семинарски работи 
на точно определени теми дадени од предметниот наставник. Посетеноста 
на предавањата се движеше во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од групата 
Англиски јазик и книжевност во јунска испитна сесија, I термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 / 1 9 9 3 4 / / 2 1 90

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / / / / 1 / / 2 0

Германски јазик 1 
Предметот Германски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на 

Факултетот за туризам и бизнис логистика како задолжителен предмет 
со фонд на часови 2+2+1 и носеше 6 кредити. Бидејќи немаше група од 
најмалку 10 студенти се спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа 
за вонредните студенти. Консултациите ги изведуваа проф. д-р Билјана 
Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 1 досега (февруарска испитна сесија) го 
има положено 1 од  вкупно пријавени 1 студент. Со тоа преодноста на сту-
дентите по предметот Германски јазик на Педагошки факултет изнесува 
100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-

ка  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / 1 / / / / 100

Германски јазик 2
Предметот Германски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Факултетот за туризам како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2+1 и носеше 6 кредити. Бидејќи немаше група од најмалку 10 студенти 
се спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа за вонредните студенти. 
Консултациите ги изведуваа проф. д-р Билјана Ивановска и кореспондент 
Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 2 досега (јунска испитна сесија) го нема 
положено ниту еден студент од  вкупно пријавени 2 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  ис-
питна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Германски јазик 3
Предметот Германски јазик 3 се изучува во третиот семестар на 

Факултетот за туризам како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2+1 и носеше 6 кредити. Бидејќи немаше група од најмалку 10 студенти 
се спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа за вонредните студенти. 
Консултациите ги изведуваа проф. д-р Билјана Ивановска и кореспондент 
Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 3 досега (јунска испитна сесија) го има 
положено еден студент од  вкупно пријавени 1 студент. Со тоа преодноста 
на студентите по предметот Германски јазик на Педагошки факултет 
изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 10.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / / / / 1 / 100

Германски јазик 4 
Предметот Германски јазик 4 се изучува во четвртиот семестар на 

Факултетот за туризам како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2+1 и носеше 6 кредити. Бидејќи немаше група од најмалку 10 студенти 
се спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа за вонредните студенти. 
Консултациите ги изведуваа проф. Д-р Билјана Ивановска и кореспондент 
Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 4 досега (февруарска и септемвриска 
испитна сесија) го има положено еден студент од  вкупно пријавени 2 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Германски јазик 
на Педагошки факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 10,0.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / / / / 1 / 100

7.5. ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
Италијански јазик 1
Наставник: м-р Дијана Никодиновска
Италијански јазик 1 се изучува во првиот семестар на Факулте-

тот за музичка уметност како задолжителен  предмет со фонд на часови  
2+2+2 за групата Соло пеење. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од  Факулте-
тот за музичка уметност во февруарска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 100%
Среден успех –  8,0

Италијански јазик 2 
Наставник: м-р Дијана Никодиновска
Италијански јазик 2 се изучува во вториот семестар на Факулте-

тот за музичка уметност како задолжителен  предмет со фонд на часови  
2+2+2 за групата Соло пеење. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од  Факулте-
тот за музичка уметност во јунската испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 0 3 3 0 1 1 1 0 100%
Среден успех –  8,3

Предмет: Италијански јазик 3
Наставник: доц. д-р Душко Алексовски
Соработник: кореспондент Весна Коцева
Наративен дел: Италијански јазик 3 се изучува во третиот семестар 

на Факултетот за музичка уметност како задолжителен  предмет со фонд 
на часови  1+1+1 за групата Соло пеење. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од  Факултетот 
за музичка уметност во февруарска испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 100%
Среден успех –  9,0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за музичка уметност  во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 100%
Среден успех –  10

Италијански јазик 4
Наставник: доц. д-р Душко Алексовски
Соработник: кореспондент Весна Коцева
Италијански јазик 4 се изучува во четвртиот семестар на 

Факултетот за музичка уметност како задолжителен  предмет со фонд на 
часови  1+1+1 за групата Соло пеење. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за музичка уметност  во  јунска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за музичка уметност  во  јунска  испитна сесија - втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 0 3 3 0 1 1 0 1 0 100%
Среден успех –  8,33

7.6. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Англиски јазик 1 
Виш лектор м-р Снежана Кирова

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

147 11 136 / 135 6 13 28 34 54 1
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / 3 / / 1 1 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / 2 / 1 / 1 / 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
јунска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / 2 2 / / / / 1

Англиски јазик 2
Виш лектор м-р Снежана Кирова

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
февруарска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / 3 2 1 / / / 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва 
јунска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

119 8 / 111 109 9 26 27 18 29 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
јунска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / / 6 6 2 3 1 / / /
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / 1 / / / / 1 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија (2 извештаи)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 / 1 2 / / 1 /

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 1 1 / / / / 1

Англиски јазик 1 - Дисперзирани студии - Струмица
Предметот Англиски јазик 1 се изучува во првиот семестар на 

Факултетот за информатика како задолжителен предмет со фонд на часови 
1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваше помлад асистент м-р 
Нина Даскаловска. Наставата се изведуваше во амфитеатарот Факултетот 
за информатика на кампусот во Струмица во четврток, 8-9:30 ч.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на информатиката, 
конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска – прв и втор термин, 

априлска, јунска сесија – прв и втор термин, септемвриска и октомвриска 
сесија) го имаат положено 58 студенти. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

60 6 / 54 47 18 10 5 4 10 7 87,03
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 / / 7 6 6 / / / / 1 85,71

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија   

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / / 6 5 4 / / / 1 1 83,33

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Англиски јазик 2- Дисперзирани студии - Струмица
Предметот Англиски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Факултетот за информатика како задолжителен предмет со фонд на часови 
1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваше помлад асистент м-р 
Нина Даскаловска. Наставата се изведуваше во амфитеатарот на Факултетот 
за информатика на кампусот во Струмица во четврток, 8-9:30 ч.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на информатиката, 
конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.
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Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2 досега (февруарска, јунска- прв, јунска- 

втор термин,  септемвриска и октомвриска сесија) го имаат положено 48 
студенти.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

45 1 / 44 44 14 6 5 14 5 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / / 5 4 3 1 / / / 1 80

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 2 2 / / / / / / / 2 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 / / / / / / / 1 0

Англиски јазик – Дисперзирани студии – Берово
М-р Крсте Илиев 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          

февруарска (I рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

33 0 / 33 22 6 8 3 3 9 11 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (II рок )  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 / 4 0 / / / / / 4 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 / 1 1 1 / / / / / 100
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 

рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 / / 5 3 1 1 / / 1 2 60

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во испитна 
сесија јунска (II рок) 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во септемв-
риска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 3 / / / / / 100

7.7. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Англиски јазик 1 
Предметот Англиски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар 

на Факултетот за природни и технички науки како задолжителен 
предмет со фонд на часови 1+1 за сите насоки во Штип и за насоката 
Компјутерски дизајн во Кавадарци и носеше 4 кредити. Предавањата ги 
изведуваше кореспондент Наташа Велковска. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Факултетот за природни и технички науки во Штип и во 
Кавадарци.

Предавањата по предметот Англиски јазик 1 беа одржувани секој 
вторник (во Штип) и секоја втора среда (во Кавадарци), од самиот 
почеток до крајот на зимскиот семестар. Основна цел на предметот е да 
се обучат студентите за практично владеење со англискиот јазик кој е 
карактеристичен за научните области кои ги изучуваат студентите. Фондот  
на професионална терминологија е проценет на околу 500 зборови. Покрај 
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тоа, предвиден е и развој на навики за восприемање на говор во форма на 
монолог и дијалог, развој на навики за читање, анализирање и пишување 
на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска –прв термин, 

февруарска- втор термин, априлска, јунска, септемвриска и октомвриска 
сесија) го имаат положено 131 од  вкупно пријавени 150 студенти. Со тоа 
преодноста на студентите по предметот  Англиски јазик 1 на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика изнесува 87,33%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – прв термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

61 0 12 49 58 10 9 11 9 19 3 95,08

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – прв термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

68 2 0 66 55 15 13 13 4 10 11 80,88

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – втор термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 4 0 2 1 0 1 0 0 2 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 1 3 3 6 5 1 0 0 0 0 85,7
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин -Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 0 1 4 5 4 1 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија –втор термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 100

Англиски јазик 2 
Предметот Англиски јазик 2 се изучуваше во вториот семестар 

на Факултетот за природни и технички науки како задолжителен 
предмет со фонд на часови 1+1 за сите насоки во Штип и за насоката 
Компјутерски дизајн во Кавадарци и носеше 4 кредити. Предавањата ги 
изведуваше кореспондент Наташа Велковска. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Факултетот за природни и технички науки во Штип и во 
Кавадарци.

Предавањата по предметот Англиски јазик 2 беа одржувани секој 
четврток (во Штип) и секој втор понеделник (во Кавадарци), од самиот 
почеток до крајот на летниот семестар. Основна цел на предметот е да 
се обучат студентите за практично владеење со англискиот јазик кој е 
карактеристичен за научните области кои ги изучуваат студентите. Фондот  
на професионална терминологија е проценет на околу 500 зборови. Покрај 
тоа, предвиден е и развој на навики за восприемање на говор во форма на 
монолог и дијалог, развој на навики за читање, анализирање и пишување 
на професионални текстови.
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Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2 досега (јунска –прв термин, јунска- 

втор термин и септемвриска сесија) го имаат положено 122 од  вкупно 
пријавени 139 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот  
Англиски јазик 1 на Факултетот за туризам и бизнис логистика изнесува 
87,76%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

57 2 8 47 55 10 16 1 5 23 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

61 2 4 54 53 25 11 8 3 6 5 86,88

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 0 2 3 5 2 3 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 0 5 1 3 0 0 1 0 2 3 50
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија - Штип

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 2 1 3 2 0 0 0 1 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

Руски јазик 1
Предметот Руски јазик 1 се изучува во првиот семестар на Факулте-

тот за природни и технички науки како задолжителен предмет со фонд на 
часови 2+0 за сите насоки и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведува 
помлад лектор Јане Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на 
Факултетот за природни и технички науки, поточно во предавална 20 на 
ФПТН (среда,  18 – 20 ч.).

Предавањата по предметот Руски јазик 1 беа одржувани секоја среда, 
од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката основни-
от акцент ќе биде ставен врз совладувањето на руската азбука и грама-
тичките категории во рускиот јазик: Именки, Род и број кај именките, 
Лични заменки, Присвојни заменки, Инфинитивни конструкции со збо-
ровите „можно“ и „нужно“, Показни заменки.Во обуката ќе се користи 
неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: Позд-
равување, Запознавање, Поставување прашања од типот „Кој е ова?“ и 
„Што е ова?“, Семејство, Заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, Пос-
тавување прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“. Предвидената 
наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа 
организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот на-
ставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, на ФПТН досега (февруарска–прв термин, 

февруарска-втор термин, априлска, јунска-втор и септемвриска сесија-
прв термин) го имаат положено 65 од  вкупно 74 студенти кои го полагале 
испитот. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарс-
ката испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

64 1 63 63 57 24 12 8 8 5 6 90%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија-втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 3 3 2 1 1 / / / 1 66%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / 6 6 4 3 / 1 / / 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија-втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија-прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 2 1 1 1 1 / / / / / 100%

Руски јазик 2
Предметот Руски јазик 2 се изучува во вториот семестар на ФПТН 

како задолжителен предмет со фонд на часови 2+0 за сите групи на ФПТН 
и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане Јованов. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Факултетот за природни и 
технички науки, поточно во предавална 20 на ФПТН (среда,  18-20 ч.).

Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секоја среда, 
од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката основниот 
акцент ќе биде ставен врз совладувањето на руската азбука и граматичките 
категории во рускиот јазик: Падежи, Глаголи, Сегашно време, Придавки, 
Идно време, Предлози, Броеви, Свршен и несвршен вид кај глаголите. Во 
обуката ќе се користи неспецијализирана (битова) тематика со култу-
ролошки карактер: Домашни миленици, Употреба на „Колку?“, Поста-
вување на прашањето „Колку години имате/имаш?“, Професија/работа, 
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Земја и јазик, Опис на место на живеење, Опис на дом, Поставување на 
прашања од типот „Каков, каква, какво, какви?

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во те-
кот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, сту-
дентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени 
од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 2, од групите на ФПТН досега (номевриска, 

февруарска прв и втор термин, априлска, јунска прва и втор термин, сеп-
темвриска прв и втор термин) го имаат положено 79 од  121 студенти кои 
го полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во ноемв-
риската испитна сесија за Руски јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 / 10 10 2 2 / / / / 9 20%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија-прв термин за Руски јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

9 / 9 / 0 / / / / / 9 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 3 3 3 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија - прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

83 7 83 83 61 19 17 9 9 6 15 80%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија - втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 2 8 8 4 2 1 / / 1 4 50%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија - прв термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

13 2 11 / 6 5 / 1 / / 5 55%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија - втор термин:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / 4 / 3 2 / 1 / / 1 75%

Италијански јазик 1
Наставник: доц. д-р Душко Алексовски
Соработник: кореспондент Весна Коцева
Италијански јазик 1 се изучува во првиот семестар на Факултетот 

за природни и технички науки како изборен предмет со фонд на часови 
1+1+1. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки во февруарска испитна сесија – прв 
термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 12 0 19 18 3 4 3 3 4 1 94,7%
Среден успех –  7,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки во февруарска испитна сесија – втор 
термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки во априлска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 25%
Среден успех –  10
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 66%
Среден успех –  6,5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 5 0 0 0 / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 + 0 1 1 50%
Среден успех –  7,0

Италијански јазик 2
Наставник: доц. д-р Душко Алексовски
Соработник: кореспондент Весна Коцева
Италијански јазик 2 се изучува во вториот семестар на Факултетот 

за природни и технички науки како изборен предмет со фонд на часови 
1+1+1. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

20 4 0 16 16 1 0 4 5 6 0 100%
Среден успех –  8,43
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 50%
Среден успех –  6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 0 0 0 / / / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите од Факултетот 
за природни и технички науки  во  јунска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 0 3 3 / / / / / 100%
Среден успех –  6,0

Германски јазик 2
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

септемвриска испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / 1 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

7.8. ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Англиски јазик  - Стоматологија 
Соработник: Драган Донев
Предметот е застапен со фонд на часови 0+2, се изведува во зимскиот 

семестар на Стоматологија.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 0 0 31 31 1 9 13 4 4 /
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Англиски јазик 2 - Стоматологија
Соработник: Драган Донев
Предметот е застапен со фонд на часови 0+2, се изведува во летниот 

семестар на Медицинскиот факултет.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / 1 / / / /

Англиски јазик 2 – Општа медицина
Предметот Англиски јазик 2 се изучуваше во вториот семестар на 

Факултетот за медицински науки како задолжителен предмет со фонд на 
часови 2+0 за насоката Општа медицина и носеше 2 кредити. Предавањата 
ги изведуваше кореспондент Наташа Велковска. Наставата се изведуваше 
во предавалните на Факултетот за природни и технички науки.

Предавањата по предметот Англиски јазик 2 беа одржувани секој 
четврток, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Основна 
цел на предметот е да се обучат студентите за практично владеење 
со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области кои 
ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2, за насоката Општа медицина (јунска 

–прв термин) го имаат положено 83 од  вкупно пријавени 84 студенти. 
Со тоа преодноста на студентите по предметот  Англиски јазик 2 на 
Факултетот за медицински науки изнесува 98,8 %.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин -Општа медицина – Англиски јазик 2

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

84 0 0 84 83 10 9 20 18 26 1 98,8

Англиски јазик - Оптометрија и очна оптика 
Соработник/ци: Драган Донев
Наративен дел: Предметот е застапен со фонд на часови 0+2, се 

изведува во зимскиот семестар на Медицинскиот факултет.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / / / / / / / / /

Англиски јазик 1 - Општа медицина 
Соработници: Наташа Велковска и Драган Донев
Предметот е застапен со фонд на часови 0+2, се изведува во летниот 

семестар на Медицинскиот факултет.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  

испитна сесија – втор термин – Општа медицина- Англиски јазик 1

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска  
испитна сесија –Општа медицина- Англиски јазик 1

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија –прв термин -Општа медицина- Англиски јазик 1

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија –втор термин -Општа медицина- Англиски јазик 1

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / 1 / / 1 /
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Англиски јазик 2 - Општа медицина 
Соработник: Драган Донев
Наративен дел: Предметот е застапен со фонд на часови 0+2, се 

изведува во летниот семестар на Медицинскиот факултет.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / 1 / / 1 /

Германски јазик 1 – Општа медицина
Предметот Германски јазик 1 се изучува во првиот семестар како 

прв странски јазик и во третиот семестар како втор странски јазик на 
Медицинскиот факултет (општа медицина) како изборен предмет со фонд 
на часови 2+0 и носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваа проф.д-р 
Билјана Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни 
и технички науки.

Предавањата по предметот Германски јазик 1 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 1 досега (февруарска, јунска – прв и втор 

термин, септемвриска) го имаат положено 50 од  вкупно пријавени 56 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот Германски јазик 
на Педагошки факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8,8.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

18 2 / 16 16 1 / 6 7 2 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / / / 1 / 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / 0

Германски јазик 1 – општа медицина (втор јазик)
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

33 2 / 31 31 2 4 3 8 14 / 100

Германски јазик 1– општа медицина (втор јазик)
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / / / 1 / / 100

Германски јазик 2 
Предметот Германски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Медицинскиот факултет (општа медицина) како изборен предмет со фонд 
на часови 2+0 и носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваа проф. д-р 
Билјана Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни 
и технички науки.

Предавањата по предметот Германски јазик 2 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 1 досега (јунска – прв и втор термин, 

септемвриска) го имаат положено 17 од  вкупно пријавени 27 студенти. Со 
тоа преодноста на студентите по предметот Германски јазик на Педагошки 
факултет изнесува 100%.
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Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,7.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 2 / 13 13 1 3 4 1 4 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 / / 4 4 2 / / 1 1 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0

Германски јазик 1 - Стоматологија
Предметот Германски јазик 1 се изучува во првиот семестар на 

Медицинскиот факултет (стоматологија) како изборен предмет со фонд 
на часови 2+0 и носеше 3 кредити. Предавањата ги изведуваа проф. д-р 
Билјана Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Педагошкиот и Факултетот за природни 
и технички науки.

Предавањата по предметот Германски јазик 1 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 1 досега (февруарска) го имаат положено 

7 од  вкупно пријавени 7 студенти. Со тоа преодноста на студентите по 
предметот Германски јазик на Педагошки факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 9,1.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 / / 7 7 / / 1 4 2 / 100
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Француски јазик 1 
Предметот Француски јазик 1 се изучуваше како изборен предмет 

во вториот семестар за студентите од Факултетот за медицински науки во 
Штип. Фондот на часови на овој предмет изнесува 2+0. Предметот носи 
3 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваше помлад асистент м-р 
Ева Велинова. Наставата се одвиваше во просториите на Економскиот 
факултет – Штип (предавална 5), секој четврток од 13 до 14.30 часот. 

На предавањата беа совладани основните граматички правила 
на францускиот јазик, а посебен акцент се стави на изучувањето на 
терминологија од областа на медицината. 

Во текот на семестарот студентите беа оценувани преку континуирано 
следење на нивната активност, полагање на два колоквиуми, изработка 
на семинарска работа на зададена тема од наставникот. Посетеноста на 
наставата изнесуваше 100%. 

За полагање на предметот студентите се пријавуваа во прва и втора 
јунска сесија. Предметот досега го имаат положено 15 студенти од 16 
пријавени. Преодноста на студентите по овој предмет изнесува 93,75%. 
Средната оценка по предметот изнесува 8,7.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во прва јунска 
сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

15 1 / 14 14 / 2 3 3 6 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во втора 
јунска сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100

Руски јазик 1
Предметот Руски јазик 1 се изучува во првиот семестар на Факултетот 

за медицински науки како задолжителен предмет со фонд на часови 2+0 
за сите насоки и носи 3 кредити на насоката Општа медицина, а 4 кредити 
на сите останати насоки. Предавањата ги изведува помлад лектор Јане 
Јованов. Наставата се изведуваше во предавалните на Факултетот за 
природни и технички науки, поточно во малиот амфитеатар на ФПТН 
(вторник,  14-16 ч.).

Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секој вторник, 
од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката основниот 
акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука и граматичките 
категории во рускиот јазик: Именки, Род и број кај именките, Лични 
заменки, Присвојни заменки, Инфинитивни конструкции со зборовите 
„можно“ и „нужно“, Показни заменки.Во обуката ќе се користи 
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неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: 
Поздравување, Запознавање, Поставување прашања од типот „Кој е ова?“ 
и „Што е ова?“, Семејство, Заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, 
Поставување прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“. Предвидената 
наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа 
организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот 
наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, од сите насоки на Факултетот за медицински 

науки досега (октомвриска, февруарска–прв термин, февруарска-втор 
термин, јунска-прв термин и јунска-втор и септемвриска сесија-прв 
термин и септемвриска-втор термин) го имаат положено 199 од  вкупно 
307 студенти кои го полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската испитна сесија за Општа медицина:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 1 1 / 1 / / / / 100%
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

февруарската  испитна сесија – прв термин за Општа медицина:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

25 / 2 23 23 6 1 4 5 10 2 95%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија-прв термин од групата Стоматологија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / / 6 6 1 1 4 / / / 100
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 

испитна сесија од групата Општа медицина:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин од Општа медицина (втор јазик):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

33 2 / 31 30 / 1 3 5 21 1 98%
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Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

18 4 14 / 10 7 1 1 / 1 4

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Забен техничар:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Медицински 
сестри:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 1 1 / / / / 1 50%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Оптометрија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 2 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Физиотерапевти:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 2 1 1 / / / / 1 50%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Забен техничар:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Општа медицина 
(втор јазик):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 1 1 1 / / / 1 / / 100%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – прв термин од групата Општа медицина:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин од групата Лаборанти:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин од групата Општа медицина:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин од групата Медицински 
сестри:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 1 2 / 2 / / 2 / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин од групата Оптометрија:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија – втор термин од групата Општа медицина 
(4 семестар):

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / 3 3 1 / / / / 1 2 33%

Руски јазик 2
Предметот Руски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Факултетот за медицински науки како задолжителен предмет со фонд на 
часови 2+0 за насоката Општа медицина и носи 3 кредити. Предавањата 
ги изведува помлад лектор Јане Јованов. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Економскиот факултет, поточно во предавална 20 на 
ФПТН (вторник,  14-16 ч.).
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Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секој 
вторник, од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката 
основниот акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука и 
граматичките категории во рускиот јазик: Падежи, Глаголи, Сегашно 
време, Придавки, Идно време, Предлози, Броеви, Свршен и несвршен 
вид кај глаголите. Во обуката ќе се користи неспецијализирана (битова) 
тематика со културолошки карактер: Домашни миленици, Употреба на 
„Колку?“, Поставување на прашањето „Колку години имате/имаш?“, 
Професија/работа, Земја и јазик, Опис на место на живеење, Опис на дом, 
Поставување на прашања од типот „Каков, каква, какво, какви?

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 2, од групите на Факултетот за медицински 

науки досега (јунска-прв термин, јунска-втор и септемвриска сесија прв и 
втор термин) го имаат положено 20 од  вкупно 20 студенти кои го имаат 
полагано испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на насоката 
Општа медицина во јунската испитна сесија-прв термин за Руски јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

25 7 18 18 18 1 / 1 2 13 / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на насоката 
Општа медицина во септемвриската испитна сесија-прв термин за Руски 
јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 3 2 2 2 / / / 2 / / 100%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите на насоката 
Општа медицина во септемвриската испитна сесија-втор термин за Руски 
јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / / / / / / / / / 0
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7.9. ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
Англиски јазик
Соработници: Наташа Велковска и Драган Донев
Предметот е застапен со фонд на часови 0+2, се изведува во зимскиот 

семестар на ВЗШ.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

103 13 14 76 80 22 23 18 8 9 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија – втор термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

11 1 10 0 7 2 3 2 0 0 3 64

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија– прв термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

5 1 4 0 4 1 2 1 0 0 0

Германски јазик 
Предметот Германски јазик се изучува во првиот семестар на 

ВЗШ како изборен предмет со фонд на часови 2+0 и носеше 3 кредити. 
Предавањата ги изведуваа проф. д-р Билјана Ивановска и кореспондент 
Даринка Веселинова. Наставата се изведуваше во предавалните на 
Педагошкиот и Факултетот за природни и технички науки.

Предавањата по предметот Германски јазик 1 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
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Предметот Германски јазик  досега го имаат положено 7 од  вкупно 
пријавени 8 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот 
Германски јазик на ВЗШ изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8,9.
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  

испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

8 1 / 7 7 2 / / / 5 / 100

Руски јазик
Предметот Руски јазик се изучува во првиот семестар на ВЗШ како 

задолжителен предмет со фонд на часови 2+0 и носи 4. Предавањата 
ги изведува помлад лектор Јане Јованов. Наставата се изведуваше во 
предавалните на Факултетот за природни и технички науки, поточно во 
малиот амфитеатар на ФПТН (вторник,  14-16  ).

Предавањата по предметот Руски јазик беа одржувани секој вторник, 
од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Во обуката основниот 
акцент беше ставен врз совладувањето на руската азбука и граматичките 
категории во рускиот јазик: Именки, Род и број кај именките, Лични 
заменки, Присвојни заменки, Инфинитивни конструкции со зборовите 
„можно“ и „нужно“, Показни заменки. Во обуката ќе се користи 
неспецијализирана (битова) тематика со културолошки карактер: 
Поздравување, Запознавање, Поставување прашања од типот „Кој е ова?“ 
и „Што е ова?“, Семејство, Заблагодарување,  „Мој, моја, мое, мои“, 
Поставување прашања од типот „Кој си ти?“ и „Кој сте вие?“. Предвидената 
наставна програма целосно беше реализирана. Во текот на семестарот беа 
организирани и два елиминаторни колоквиуми, студентите  изработуваа 
семинарски работи на точно определени теми дадени од предметниот 
наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во граници од 90%.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Руски јазик 1, од сите насоки на Факултетот за медицински 

науки досега (октомвриска, февруарска–прв термин, февруарска-втор 
термин, јунска-прв термин и јунска-втор и септемвриска сесија-прв 
термин и септемвриска-втор термин) го имаат положено 129 од  вкупно 
226 студенти кои го полагале испитот. 

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската  испитна сесија-прв термин за сите групи од ВЗШ:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

163 8 91 64 92 40 20 10 10 4 71 60%
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија-втор термин од сите групи на ВЗШ:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

25 6 19 / 2 2 / / / / 17 5%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија од групата сите групи на ВЗШ:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

31 5 26 / 17 13 1 2 1 / 9 65%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин од сите групи на ВЗШ:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 5 12 / 8 7 / / / 1 4 66%

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – втор термин од сите групи на ВЗШ:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

18 4 14 / 10 7 1 1 / 1 4

7.10. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик - Штип и Св. Николе

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

120 1 119 / 119 64 30 9 8 8 / 99,1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1 0

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 1 / / / / / / / / / 0
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 / 1 / / / / 100

Англиски јазик - Кавадарци 
Предметот Англиски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на 

Земјоделскиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2 за насоката Енологија во Кавадарци и носеше 6 кредити. Предавањата 
ги изведуваше кореспондент Наташа Велковска. Наставата се изведуваше 
во предавалните на Факултетот за природни и технички науки во 
Кавадарци.

Предавањата по предметот Англиски јазик 1 беа одржувани секоја 
втора среда во Кавадарци од самиот почеток до крајот на зимскиот 
семестар. Основна цел на предметот е да се обучат студентите за практично 
владеење со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области 
кои ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска –прв термин, 

февруарска- втор термин, априлска, јунска -прв термин, јунска – втор 
термин и септемвриска сесија) го имаат положено 100 од  вкупно пријавени 
126 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот  Англиски 
јазик 1 на Земјоделскиот факултет изнесува 80%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – прв термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

111 1 2 108 93 30 26 18 12 7 17

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – втор термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската  
испитна сесија - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин -Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 50

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија –втор термин - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 0 1 3 4 1 0 3 0 0 0 100
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 

септемвриска  испитна сесија - Кавадарци

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

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

Англиски јазик - Струмица
Предметот Англиски јазик 1 се изучува во првиот семестар на 

Земјоделскиот факултет како задолжителен предмет со фонд на часови 
2+2+1 и носеше 6 кредити. Предавањата ги изведуваше помлад асистент 
м-р Нина Даскаловска. Наставата се изведуваше во предавалните на 
кампусот во Струмица во среда, 8-12 ч.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, зборување, 
пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на земјоделието, 
конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска – прв и втор термин) 

го имаат положено 56 студенти. 
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

57 13 / 44 39 22 6 3 6 2 5 88,63

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

17 / / 17 17 17 / / / / / 100

7.11. ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик 1 
Предметот Англиски јазик 1 се изучуваше во првиот семестар на 

Техничко-технолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на 
часови 1+1 за насоката Текстилно инженерство во Пробиштип и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Наташа Велковска. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Техничко-технолошкиот 
факултет во Пробиштип.

Предавањата по предметот Англиски јазик 1 беа одржувани секој 
петок од самиот почеток до крајот на зимскиот семестар. Основна цел на 
предметот е да се обучат студентите за практично владеење со англискиот 
јазик кој е карактеристичен за научните области кои ги изучуваат 
студентите. Фондот  на професионална терминологија е проценет на околу 
500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики за восприемање 
на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики за читање, 
анализирање и пишување на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска –прв терми, јунска 

– прв термин и септемвриска сесија) го имаат положено 62 од  вкупно 
пријавени 52 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот  
Англиски јазик 1 на Факултетот за туризам и бизнис логистика изнесува 
100%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

61 0 3 58 61 28 18 3 3 9 0 100
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија – прв термин

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 100

Англиски јазик 2  
Предметот Англиски јазик 2 се изучуваше во вториот семестар на 

Техничко-технолошкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на 
часови 1+1 за насоката Текстилно инженерство во Пробиштип и носеше 
4 кредити. Предавањата ги изведуваше кореспондент Наташа Велковска. 
Наставата се изведуваше во предавалните на Техничко-технолошкиот 
факултет во Пробиштип.

Предавањата по предметот Англиски јазик 2 беа одржувани секој 
втор петок од самиот почеток до крајот на летниот семестар. Основна 
цел на предметот е да се обучат студентите за практично владеење 
со англискиот јазик кој е карактеристичен за научните области кои 
ги изучуваат студентите. Фондот  на професионална терминологија е 
проценет на околу 500 зборови. Покрај тоа, предвиден е и развој на навики 
за восприемање на говор во форма на монолог и дијалог, развој на навики 
за читање, анализирање и пишување на професионални текстови.

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2 досега (јунска –прв термин и 

септемвриска сесија) го имаат положено 56 од  вкупно пријавени 58 
студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот  Англиски јазик 
1 на Факултетот за туризам и бизнис логистика изнесува 96,55%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија – прв термин 

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

57 0 3 54 56 42 2 1 6 5 1 98,24

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
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Германски јазик 2 
Предметот Германски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Технолошко-техничкиот факултет како изборен предмет со фонд на 
часови 1+1+1 и носеше 4 кредити. Бидејќи немаше група од најмалку 10 
студенти се спроведуваа консултации по овој предмет, и тоа за вонредните 
студенти. Консултациите ги изведуваа проф. д-р Билјана Ивановска и 
кореспондент Даринка Веселинова. 

Предметот Германски јазик 2 досега (јунска испитна сесија) го има 
положено 1 од  вкупно пријавени 1 студент. Со тоа преодноста на студентите 
по предметот Германски јазик на Педагошки факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,0.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 / 1 / / / / 100

7.12. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик 1

М-р Крсте Илиев
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          

февруарска (I рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

56 7 / 49 43 23 16 4 4 2 6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (II рок )  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

10 / / 10 10 8 1 / / 1 /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 3 / / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 
рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 2 2 / / / / 1
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 / / / / / / 1

Англиски јазик 2
М-р Крсте Илиев

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (I рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / / 2 2 1 1 / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во                                          
февруарска (II рок )  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 3 2 / / / 1 / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (I 
рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

47 1 / 46 41 20 11 3 3 4 5 89,1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска (II 
рок)  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

3 / / 3 2 1 1 / / / 1 66,6

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 1 / 1 1 1 / / / / / 100

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / / 1 1 1 / / / / / 100
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7.13. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Англиски јазик 1
Предметот Англиски јазик 1 се изучува во првиот семестар на 

Електротехничкиот факултет како задолжителен предмет – странски јазик 
со фонд на часови 1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваше 
помлад асистент м-р Татјана Уланска. Наставата се изведуваше на 
Електротехничкиот факултет, поточно во понеделник, 9-11 ч.

Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, 
зборување, пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на 
електротехниката, конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 1 досега (февруарска- прв, февруарска- 

втор термин и јунска сесија - втор термин) го имаат положено 60 од  вкупно 
пријавени 64 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот  
Англиски јазик 1 на Електротехничкиот факултет изнесува 93,7%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

57 / / 57 55 10 20 18 4 3 2

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
февруарската испитна сесија (втор термин)  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 1 5 4 2 / 2 / / 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 
испитна сесија  (втор термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / 1 1 / / / / /

Англиски јазик 2
Предметот Англиски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Електротехничкиот факултет како задолжителен предмет – странски јазик 
со фонд на часови 1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваше 
помлад асистент м-р Татјана Уланска. Наставата се изведуваше на 
Електротехничкиот факултет, поточно во понеделник, 9-11 ч.
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Студентите ги совладуваа вештините читање, слушање, 
зборување, пишување, го збогатуваа фондот на зборови од областа на 
електротехниката, конверзации на разни теми и сл. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два колоквиуми, студентите  
изработуваа семинарски работи на точно определени теми дадени од 
предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше во 
граници од 95 - 100 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Англиски јазик 2 досега (априлска, јунска- прв, јунска- 

втор термин, и септемвриска сесија) го имаат положено 50 од  вкупно 
пријавени 59 студенти. Со тоа преодноста на студентите по предметот  
Англиски јазик 2 на Електротехничкиот факултет изнесува 84,7%.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлската 
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 / / / / / / / 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (прв термин)

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

50 / / 50 45 27 13 3 1 1 5

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска 
испитна сесија (втор термин)  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

4 1 3 3 2 1 / / / /

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриска испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 1 1 / / / / 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
испитна сесија  

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

2 / 2 / 1 / / / / 1 1
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Германски јазик 1 
Предметот Германски јазик 1 се изучува во првиот семестар на 

Електротехничкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 
1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата ги изведуваа проф. д-р Билјана 
Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се изведуваше 
во предавалните на Електротехничкиот факултет.

Предавањата по предметот Германски јазик 1 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите  изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 1 досега (февруарска испитна сесија) го 

имаат положено 7 од  вкупно пријавени 7 студенти. Со тоа преодноста 
на студентите по предметот Германски јазик на Педагошки факултет 
изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 7,1.

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во февруарска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

7 / / 7 7 2 2 3 / / / 100

Германски јазик 2 
Предметот Германски јазик 2 се изучува во првиот семестар на 

Електротехничкиот факултет како изборен предмет со фонд на часови 
1+1+1 и носеше 4 кредити. Предавањата и вежбите ги изведуваа проф. 
д-р Билјана Ивановска и кореспондент Даринка Веселинова. Наставата се 
изведуваше во предавалните на Електротехничкиот факултет.

Предавањата по предметот Германски јазик 2 беа одржувани во текот 
на целиот семестар. 

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентите изработуваа семинарски работи на точно определени теми 
дадени од предметниот наставник. Посетеноста на предавањата се движеше 
во граници од 90-95 %.

Наставата се одвиваше без никакви проблеми. 
Предметот Германски јазик 2 досега (февруарска испитна сесија) го 

имаат положено 6 од  вкупно пријавени 6 студенти. Со тоа преодноста 
на студентите по предметот Германски јазик на Педагошки факултет 
изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува 8,3.
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Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунска  
испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

6 / / 6 6 1 1 1 1 2 / 100

Руски јазик 2
Предметот Руски јазик 2 се изучува во вториот семестар на 

Електротехничкиот факултет како задолжителен предмет со фонд на 
часови 1+1 за сите групи и носи 4 кредити. Предавањата ги изведува 
помлад лектор Јане Јованов. Наставата не се изведуваше поради тоа што 
имаше само еден вонреден кандидат.

Во обуката основниот акцент беше ставен врз совладувањето на 
руската азбука и граматичките категории во рускиот јазик: Падежи, 
Глаголи, Сегашно време, Придавки, Идно време, Предлози, Броеви, Свршен 
и несвршен вид кај глаголите. Во обуката се користи неспецијализирана 
(битова) тематика со културолошки карактер: Домашни миленици, 
Употреба на „Колку?“, Поставување на прашањето „Колку години имате/
имаш?“, Професија/работа, Земја и јазик, Опис на место на живеење, Опис 
на дом, Поставување на прашања од типот „Каков, каква, какво, какви?

Предвидената наставна програма целосно беше реализирана. Во 
текот на семестарот беа организирани и два елиминаторни колоквиуми, 
студентот  изработо семинарска работа на точно определена тема дадена 
од предметниот наставник. 

Предметот Руски јазик 2, од групите на Електротехничкиот факултет 
досега (јунска-прв термин) го има положено 1 од  вкупно пријавени 1 
студент. Со тоа преодноста на студентите по предметот Руски јазик 2 на 
Електротехничкиот факултет изнесува 100%.

Средниот успех покажан по овој предмет изнесува  7. 
Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во јунската 

испитна сесија-прв термин за Руски јазик 2:

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех %
положениписмено усно 6 7 8 9 10 паднат

1 / 1 1 1 / 1 / / / / 100%

1. Техничка опременост: компјутери, 4  преносни компјутери (лаптоп) 
и видео-бим.

2. Просторни услови
Наставата на Филолошкиот факултет беше организирана во зградата 

на Педагошкиот факултет и Факултетот за природни и технички науки. Во 
тек е реновирањето на објект во предградието на Штип, кој треба да биде 
опремен според сите потребни инфраструктурни и технички стандарди.

3. Литература
Во текот на учебната 2009/2010 година беа набавени потребните 
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учебници инаучно-стручна литература од областа на теоријата на 
јазикот и литературата,голем број лексикони за сите странски јазици 
што се изучуваат на Филолошкиот факултет, толковни речници како и 
белетристика, која е дел од студиските програми од областа книжевност.

4. Научноистражувачка работа (проекти)
Научно-истражувачката работа на нашиот факултет се согледува 

низ изработката и учеството во повеќе национални, билатерални и 
меѓународни проекти. Во академската 2007/2008 тековно е работено на 
следните проекти:

4.1 Научно-стручни трудови објавени во 2008 год од Годишен зборник 
на трудови на земјоделскиот факултет при УГД, 2006 и 2007
Стоилова, А., Русев, В., Спасова, Д., (2006): Машка стерилност 

кај памукот и можности за негова употреба, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

Илија Каров, Саша Митрев, Билјана Ковачевиќ, Даниела Ристова, 
Емилија Накова (2006): Болести кај житните култури во Република 
Македониjа, , Годишен зборник на Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 
(во печат).

Душан Спасов (2006): Фауна на видовите од предаторската фамилија 
Chrysopiade кај пиперката во струмичкиот регион, Годишен зборник на 
Земјоделскиот факултет, УГД, Вол 6 (во печат).

Филолошкиот факултет од Штип, е еден од партнерите на 
Филолошкиот факултет Блаже Конески од Скопје, на Меѓународниот 
проект Темпус, за учење на македонскиот јазик, како странски, во кој 
партиципираат Факултетот за јазици од Универзитетот во Бердфоршир, В. 
Британија, Факултетот за јазици од Јагелонскиот Универзитет во Краков, 
Филозофскиот факултет од Љубљана, како и Педагошкиот факултет од 
Универзитетот во Битола и приватниот Европски универзитет од Скопје. 
Од овој проект произлезе и можноста за реализација на изготвените 
курикулуми за учење и усвојување на македонскиот јазик за странци при 
новоформираниот Институт за јазици при нашиот Факултет.

Исто така, во изминатава година Филолошкиот факултет отпечати 
свој годишен Зборник на трудови, во кој зедоа учество сите вработени на 
Филолошкиот факултет.

4.2 Учество на конгреси, семинари на вработените на Филолошкиот 
факултет во 2009/2010 година
Во текот на академската 2009/2010 година речиси сите вработени 

на Филолошкиот факултет имаа забележително учество на Меѓународни 
конгреси и го претставија Универзитетот „Гоце Делчев“ во најдобро 
светло. Така, забележано е учеството на м-р Нина Даскаловска во Лондон, 
на м-р Снежана Кирова, м-р Драгана Коцева, м-р Татјана Уланска, 
Билјана Петрова, во Нови Сад и Мадрид, м-р Весна Продановска, Јане 
Јанев во Нови Сад,  доц. д-р Билјана Ивановска, во Темишвар, Нови Сад, 



Годишен извештај

869

Врање, Словачка, доц. д-р Јованка Денкова во Нови Сад,  Врање, Осијек, 
Словачка, Турција, м-р Ева Велинова во Франција, Бугарија, проф. д-р 
Виолета Димова во Темишвар, Краков, Едрене, Нови Сад, Врање итн. 
Следи списокот на објавени трудови/трудови во печат и учества на 
меѓународните конгреси:

Учества на симпозиуми, конференции, конгреси, доц. д-р Јованка 
Денкова
1. Меѓународна конференција, “ŠKOLA U PRIRODI  KAO FAKTOR 

SOCIJALIZACIJE I MOGUĆNOST SUZBIJANJA NASILJA U ŠKOLI”, 
Учитељски факултет, Врање, 04.12.2009

2. Трета меѓународна интердисциплинарна научно-стручна 
конференција Васпитно-образовни хоризонти, Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача, Суботица, 15-16 мај, 
2010 година

3. Меѓународен научен собир Златни данци-12, Живот и дјело Вишње 
Стахуљак, 8-9.04.2010, Филозофски факултет, Осиек, Хрватска.

4. Меѓународен научен собир во Нови Сад, Књижевност за децу у 
видокругу компаративних изучавања, Змајеве дечје игре, јуни 2010.

5. Учество на мултидисциплинарната конференција Jezik, književnost, 
promene, Филозофски факултет, Ниш, 23-24.4.2010

6. Научен собир Савремена књижевност за децу у науци и 
настави, Педагошки факултет, Јагодина, 20.3.2010

7. Меѓународен научен собир Васпитање за хумане односе-
проблеми и перспективе, Филозофски факултет, Ниш, 17-
18.9.2010

8. Учество на IV меѓународен конгрес Исламска цивилизација 
на Балканот, МАНУ, Скопје, 14-15.10.2010

9. Научен собир Македонскиот јазик во историски и во современ 
контекст, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 
25-26.2.2010.

10. Научен собир Стандарднојазичната норма на македонскиот јазик, 
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 15.4.2010

11. VI интердисциплинарен и меѓународен научен собир Васпитач у 21 
веку, Висока школа за васпитаче струковних студија во Алексинац, 
Сокобања, 26-27.3.2010.

Учества на симпозиуми, конференции, конгреси м-р Татјана 
Уланска, м-р Снежана Кирова, м-р Весна продановска, Биљана 
Петковска
1. Ulanska T., Prodanovska V. (2009): ‘Application of Information-

Communication Technology in the Educational Institutions in Macedonia’. 
V Medunarodni Simpozijum ‘Tehnologija, Informatika i Obrazovanje za 
Drustvo Ucenja I Znanja’, Novi Sad, Serbia 19.06-20.06.2009: Zbornik 
Rezimei: pp 88.
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2. Јакимова Д., Уланска Т. (2010): ‘Education and the language issue 
as part of multiculturalism’. V International Scientifi c Conference 
‘Education for a human society’, Ohrid, 28-29 May

3. Ulanska T., Kirova S. (2009): ‘Teaching elements of culture and humour 
in the EFL classroom’. 3rd International Congress of Applied Lingiustics, 
Applied Linguistics Today: Between Theory and Practice, Novi Sad, 
Serbia 31.10-1.11.2009

4. Kirova S., Ulanska T. (2009): ‘The Use of Learning Management System 
Moodle for Promotion of Online Methodology’. International Conference 
of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain 16-18.11.2009

5. Ulanska T., Kirova S. (2010): ‘Methodological Aspects of Using ICT in 
Education’. 13th International Conference “ICT in the Education of the 
Balkan Countries’’, Varna, Bulgaria 17-19.06.2010

6. Ulanska T., Kirova S., Petkovska B., Koceva D. (2010): ‘Initial English 
language competences in elementary state schools in Macedonia’. World 
Conference on Educational Sciences, Istanbul, Turkey 04-08.02.2010

7. Petkovska B., Koceva D. Ulanska T., Kirova S., (2010): ‘Primary school 
education: Standards for student’s assessment in primary school’World 
Conference on Educational Sciences, Istanbul, Turkey 04-08.02.2010

Обуки и семинари:
8. „Учење со технологија“ – Фулбрајт програма и Универзитет Гоце 

Делчев, Штип Јули 2009
9. „Активно учење во големи студентски групи – невозможност или 

предизвик?“ – American Councils, JFDP, Штип 2010 

Учества на симпозиуми, конференции, конгреси, м-р Нина 
Даскаловска
1. 44th Animal International IATEFL Conference, Херогејт, Велика 

Британија, 7.4.2010-11.4.2010.
2. 6th International ELT Research Conference, Селџук, Измир, Р. Турција, 

14.52010-16.5.2010.
3. 10-неделен онлајн семинар Building Teaching Skills thorugh the 

Interactive Web, организиран од Универзитетот Орегон, САД, 
спонзориран од USAID, 8.1.2010-19.1.2010.
М-р Дијана Никодиновска
Convegno “50 anni di studi italiani” (Lingua, letteratura e cultura itali-

ana) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Елена Тупаревска
Светски форум за образование и култура во Рим, Италија, декември, 

2008.
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11.2. Научно-стручни трудови на вработените на Филолошкиот 
факултет при УГД, објавени или во печат во 2009/2010 година

1. Dimova, V., Ivanovska, B. (2009):„The role of a techer teching language 
for specifi c purposes”, Proceeding of the International Conference, Cam-
ridge Scholars Publishing, may 9-10, 2009, Timisoara, Romania.

2. Ivanovska, B., Dimova, V., (2009):„Aehnlichkeiten und Unterschiede 
in der Bedeutung der sprachlichen Einheiten in der Deutschen und der 
Makedonischen  Gegenwartssprache”. Proceeding of the International 
Conference, Camridge Scholars Publishing, may 9-10, 2009, Timisoara, 
Romania.

3. Димова, В. (2009): „Естетиката на комуникацијата и медиумите“, 
учество на Меѓународниот симпозиум под наслов: Македонија по 
осамостојувањето – историја, литература, култура, во Краков, 
Полска, мај, 2009.

4. Dimova, V., Alil, S., (2009):„The education function in the literature for 
children in the teaching-educational curriculum“, in…

5. Димова, В. (2009): „Методички поступци за тумачење књижевности 
кроз проучавање матерњег језика“, учество на Меѓународната кон-
ференција Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе, 
31.10.-1.11.2009, Нови Сад. (во печат) 

6. Коцева Д.,Петковска Б., (2009): „Лексичката негација во македон-
скиот, германскиот и англискиот јазик“.III Меѓународен конгрес за 
применета лингвистика, Филозофскиот факултет во Нови Сад, Ср-
бија, 31.10 – 03.11.2009. (во печат)

7. Koceva D., Petkovska B., (2009): “Assessment of student learning”. 
International Conference and Innovation „ICERI 2009“, Madrid, Spain, 
16.11.2009- 18.11.2009.

8. Ulanska T., Kirova S., Petkovska B., Koceva D., (2009): “Initial English 
language competences in elementary state schools in Macedonia”. WCES-
2010 (WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES), 
04.02.2010- 08.02.2010.

9. Petkovska B.,Koceva D., Kirova S., Ulanska T., 2009): “Standards for 
student’s assessment in primary school, WCES-2010 (WORLD CON-
FERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES), 04.02.2010- 08.02.2010.

10. Петковска Б., (2010): „Лингвистички структурализам“. Зборник на 
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип. 

11. Коцева Д., Петковска Б., (2010): „Креативна стимулативна средина 
за учење и развој” -Креирање современа училница“.  Петтиот 
меѓународен научен собир на Педагошкиот факултет „Св. Климент 
Охридски“– Скопје. 28 -29.05.2010. (во печат)

12. Petkovska B., Koceva D.:ADVANTAGES OF USING ICT IN HIGH-
ER EDUCATION. 13thInternationalConference “ICTINTHEEDUCA-
TIONOFTHEBALKANCOUNTRIES”. June 17 – 19, 2010, Varna, Bul-
garia. (во печат)
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XVII.11. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
1. СТРУКТУРА
1.1. Наставници

Лични податоци Работен статус

Р. 
Б.

ЕМБГ
Презиме, 
средно име, 

име
Звање

Датум 
на  

избор

Постојан 
р.о.

По 
договор

1. 0405969460009
Рендевски Јован 

Стојан
Вонреден
професор

2008 Х

2. 2407972455008
Василија Јован 

Шарац
Доцент 2009 Х

3. 2404976450119
Чундев Милан 

Добри
Насловен 
доцент

2010 Х

4. Велинов Горан
Насловен 
доцент

2010 Х

1.2. Соработници и лаборанти
Лични податоци Работен статус

Р. 
б.

ЕМБГ
Презиме, 
средно име, 

име
Звање

Датум 
на 

избор

Постојан 
р.о.

По 
договор

1. 2812973415028
Мојсоска 
Димитар 
Наташа

Асистент 2008 Х

3. 1409963464001
Стефанов Ѓорѓи 

Гоце
Асистент 2009 Х

1.3. Администрација
Лични податоци

Р. 
б.

ЕМБГ
Презиме, средно 

име, име
Звање

Постојан 
р.о.

По 
договор

1. 0810983495003 Свиркова Даниела Cекретар  X

2. 1211962469021 Снежана Ангелова Хигиеничарка X

3. 1405964469028 Јаворка Атанасова Хигиеничарка X

1.4. Волонтери
Лични податоци

Р. 
б.

ЕМБГ
Презиме, 
средно име, 

име
Звање

Постојан 
р.о.

По 
договор

1. 0105986495009
Кукушева 

Маја
Дипломиран инженер 
по електротехника

X
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2. 2411984495010
Ристовска 

Маја
Дипломиран инженер 
по електротехника 

X

3. 1201980464007
Дејан 

Милчевски
Дипломиран инженер 
по електротехника 

X

2.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧ-
КИОТ ФАКУЛТЕТ

На Факултетот ги има следните наставно - научни и организациони 
единици: три катедри, две лаборатории, проектна канцеларија и библиотека.

Факултетот е организиран од следните катедри, и тоа: 
 – Катедра за електрични мерења и стандарди,
 – Катедра за индустриска електроника и автоматика,
 – Катедра за индустриски процесни компјутери.
Катедрата за електрични мерења и стандарди е форма на 

организирање на наставната, научноистражувачката, применувачката, 
односно апликативната работа на Факултетот во областите на мерната 
техника, електричните мерења, стандардите и стандардизацијата, и 
електротехничките материјали. 

Катедрата за индустриска електроника и автоматика е форма 
на организи рање на наставната, научноистражувачката, применувачката, 
односно апликативната работа на Факултетот во областите на 
електрониката, индустриската електроника, системите за автоматско 
управување, телекомуникациите.

Катедрата за индустриски процесни компјутери е форма на 
организирање на наставната, научно-истражувачката, применувачката, 
односно апликативната работа на Факултетот во областите на 
компјутеризацијата на индустриски процеси, пренос и обработка на 
информации и програмирање. 

Други активности дефинирани од Факултетот, односно од Универ-
зитетот.

Библиотеката на Факултетот учествува и дава свој придонос во 
креирањето на политиката на библиотечното работење во рамките на 
интегрираниот библио течен систем на Универзитетот.        

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО 
НАУЧНИОТ СОВЕТ

15-та седница на Наставно - научниот совет, одржана на 19.11.2009 г.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на записникот од 14-та редовна седница одржана на                  

16.10.2009 година.
1. Донесување на одлука за избор на секретар на Електротехничкиот 

факултет.
2. Разгледување и усвојување на Извештајот за Факултетот за периодот 

од 1.11.2008 год. до 1.11.2009 год.
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Одлуки   
Oдлука за избор на секретар на Електротехничкиот факултет.
Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за факултетот за 

периодот од 1.11.2008 год. до 1.11.2009 год.
Одлука за верификација на мандати за членови во Наставно-научниот 

совет на асс. м-р Гоце Стефанов и студентот Петрова Петранка.   

16 -та редовна седница одржана на 7.12.2010 година
Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записник од 15-та седница на Наставно – научниот 

совет 
1. Разгледување и усвојување на Планот за работа со талентирани 

студенти  и план за работа со слаби студенти, изготвен од Комисија 
на факултетот

2. Одлука за измена на наслов на Комисија за изготвување на нова 
студиска програма на факултетот (без назнака за електроенергетика)

3. Отпочнување на постапка за избор на декан на факултетот
4. Одлука за давање согласност за аплицирање на развојно-апликативни 

проекти по Конкурс од Министерството за образование и наука
5. Барања на студенти
6. Барања за отсуства
7. Информации
8. Разно. 

Одлуки
Одлука за усвојување на Планот за работа со талентирани студенти  

и план за работа со слаби студенти .
Одлука за одобрување на средства за исплата по реализирана обука 

на проф. д-р Стојан Рендевски за подготовка на FP7 проекти, одржана од 
формата Хуманополис - Скопје за време на саемот ТЕХНОМА 2009 во 
Скопје.

Одлука за отпочнување постапка за избор на декан на 
Електротехничкиот факултет.

Одлука за давање согласност за аплицирање на развојно - апликативен 
проект  (по Конкурс од Министерството за образование и наука во ноември 
2009) со наслов „Автоматски изготвувач на тестови по физика  за основно 
образование  и Eлектротехника за средно-стручно образование“, во кој 
главен истражувач е проф. д-р Стојан Рендевски, а носител е фирмата 
Нинекс – Струмица.

По поднесените барања од студенти се донесоа следните одлуки:
На студентот Митко Хаџистојанов да му се издаде решение за 

признавање на испити од ДУ „Св. Кирил и Методиј“  Скопје.
На  студентката Емилија  Камчева и се дозволува да се префрли  од 

вонреден во редовен студент.
На студентот Даниел Сарамандов му се одобрува да се префрли од 

редовен во вонреден студент и се ослободува од плаќање на партиципација 
бидејќи спаѓа во групата бранители на Р.Македонија. 
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На студентот Митев Иван му се одобрува да се префрли од вонреден 
во редовен студент.

На студентот Ѓорги Накев му се одобрува да се префрли од редовен 
во вонреден студент.

На студентот Митев Драган му се одобрува премин од Машински на 
Електротехнички факултет во склоп на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

Беа разгледани барања за отсуства и се донесоа следните одлуки:
Одлука  за одобрување на отсуство на проф. д-р Ристо Дамбов за 

Софија, Р.Бугарија на меѓународниот семинар организиран од Јапонската 
фондација и ГЕОТЕХМИН за периодот од 14.12.2009 год.  до 18.12.2009 
год. и

Одлука  за одобрување на отсуство на асис. м-р Гоце Стефанов за 
Софија Р.Бугарија на меѓународниот семинар организиран од Јапонската 
фондација и ГЕОТЕХМИН за периодот од 14.12.2009 год.  до 18.12.2009 
год. при што  трошоците за  учество во висина од 200 евра паѓаат на товар 
на одобрените средства за стручни и научни усовршувања на вработените 
на Електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во 
Штип.

3. 3. 17-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана 
на  23.12.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записник од 16-та седница на Наставно – научниот 

совет 
1. Одлука за измена на Одлука бр.2302-69/33 од 28.10.2009 за 

временскиот рок за доставување на Елаборат за организирање на 
диверзифицирани научни и стручни предавања за студентите на 
Факултетот и јавноста во Радовиш.

2. Одлука за измена на Одлука бр.2302-69/32 од 28.10.2009 за 
временскиот рок за доставување на предлог нова студиска програма 
од прв циклус на студии на Факултетот.

3. Разгледување на извештаи на рецензентска комисија за избор на 
наставни ци и соработници на Факултетот (Универзитетски билтен 
бр.32 од 1.12.2009)  и донесување на одлуки за избор.

4. Барања од студенти
5. Информации
6. Разно.        

Одлуки
Одлука за измена на Одлука бр.2302-69/33 од 28.10.2009 за временскиот 

рок за доставување на Елаборат за организирање на диверзифицирани 
научни и стручни предавања за студентите на факултетот и јавноста во 
Радовиш при што временскиот рок се продолжи до 15.2.2010 година.

Одлука за измена на Одлука бр.2302-69/32 од 28.10.2009 за 
временскиот рок за доставување на предлог нова студиска програма од прв 
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циклус на студии на факултетот при што временскиот рок се продолжи 
до 15.2.2010 година.

Одлука за избор на д-р Василија Шарац во наставно-научно звање 
доцент за група предмети по електротехника на Електротехничкиот 
факултет во Радовиш при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Се разгледаа барањата од студенти и се донесоа следните одлуки:
Одлука за премин од Машински на Електротехнички факултет во 

склоп на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за студентот Митев 
Драган и Одлука за премин од Машински на Електротехнички факултет 
факултет во склоп на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за студентот 
Илија Георгиев.

По другите точки од дневниот ред немаше прашања и дискусии.  

18-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
22.2.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записник од 17-та седница на Наставно-научниот 

совет
1. Утврдување кандидати за декан на Електротехнички факултет при    

Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, за мандантен период од четири 
години.

2. Извештај од реализирано отсуство
3. Барање за отсуство
4. Одлука  по известување од Влада на Р.Македонија.

Одлуки
Одлука за листа на кандидати за декан составена од двајцата 

предложени професори, проф. д-р Стојан Рендевски и проф.д-р Ристо 
Дамбов, која ќе се достави до Ректорот.

Одлука за отсуство на проф.д-р Ристо Дамбов и асис.м-р Гоце 
Стефанов во Софија, Р.Бугарија за периодот од 15 до 19.2.2010 год.

Одлука да се преразгледа предлогот од Владата во рамките на 
органите и телата на факултетот и Универзитетот.

19-та  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
5.2.2010 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Избор на претставник во Сенат на Универзитетот од 

Електротехничкиот факултет.
2. Разгледување на ангажираност на наставниците и соработниците 

од факултетот во наставата во летен семестар од академската 
2009/10 и потребата за ангажирање на наставници и соработници 
од Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип и од други универзитети и 
донесување Одлуки.
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3. Разгледување на предлог – проект за опремување на научна лабораторија 
за имиџинг за контрола на квалитет на Електротехничкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип и донесување Одлука. 

4. Разгледување на предлог – проект за пријавување на 
научноистражувачки проект „Анализа на динамичките каракте-
ристики на трифазен асинхрон мотор напојуван со енергетски 
преобразувач од аспект на режимите на работа на моторот и 
преобразувачот” и донесување Одлука за одобрување  за пријавување

5. Барања од студенти
6. Известување за текот на соработката со германската фирма Ден и 

Сон и известување за одлука на Ректорска управа и давање согласност 
на деканот за доставување на Приговор до Ректорска управа.

7. Разно

Одлуки
Членовите на ННС изгласаа одлука дека за член во Сенатот на 

Универзитетот се избира проф. д-р Ристо Дамбов. Деканот на Факултетот, 
повикувајќи се на член 64 став 5 од Законот за високото образование и 
Статутот на Универзитетот, искажа дека ќе го попречи извршувањето на 
одлуката на членовите на ННС.

Одлука за ангажираност на наставниците и соработниците од 
факултетот во наставата во летен семестар од академската 2009/10 и 
потребата за ангажирање на наставници и соработници од Универзитетот 
„Гоце Делчев” – Штип и од други универзитети и донесување Одлуки.

Притоа, се ангажираат следните професори и соработници:вработени 
на Електротехничкиот факултет - проф. д-р Стојан Рендевски, доц. д-р 
Василија Шарац, асис. м-р Гоце Стефанов, асис. м-р Константин Чому 
и асис. м-р Наташа Мојсоска, а како професори од други факултети и 
универзитети - проф.д-р Дончо Димовски, проф.д-р Георги Николов 
Радуле, доц.д-р Димитар Трајанов, проф. д-р Владо Гичев и проф. д-р Ѓоше 
Петров, а од редот на соработниците од други факултети се ангажираат 
асис.м-р Билјана Златановска, асис. м-р Благица Донева и асис.м-р Марјан 
Делипетров.

Одлука за усвојување на предлог – проектот за опремување на научна 
лабораторија за имиџинг за контрола на квалитет на Електротехничкиот 
факултет за чиј раководител се предлага проф. д-р Стојан Рендевски.

Одлука за одобрување за пријавување на научностражувачкиот 
проект“Анализа на динамичките карактеристики на трифазен асинхрон 
мотор напојуван со енергетски преобразувач од аспект на режимите на 
работа на моторот и преобразувачот” за чиј раководител се предлага 
доц.д-р Василија Шарац.

Беа разгледани барањата од студенти и беа донесени следните одлуки:
На студентот Љупчо Атанасов му се признава испитот информатика 

положен на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.
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На студентот Димитар Келкоцев  му се признава испитот информатика 
положен на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

На  студентот Наталија Георгиева и се признаваат следните испити: 
англиски јазик 1 и 2, електротехника, информатика, програмски јазик и 
електроника, положени на Факултетот за информатика при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

На студентите Кристина Трајанова и Васко Стојанов им се одобрува 
да се префрлат од Машински на Електротехнички факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

На студентот Васко Стојанов му се одобри барањето да се префрли 
од редовен во вонреден студент и се ослободува од кофинансирање како 
бранител.

На студентот Ванчо Новоселски му се одобрува барањето да се 
префрли од вонреден во редовен студент.

20-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
9.3.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Донесување предлог-одлука за запишување на студенти на 

студиската програма на Електротехничкиот факултет и  определување 
на бројот на студенти кои ќе се запишат како редовни во државна квота, 
редовни студенти со кофинансирање и вонредни студенти за академската  
2010/2011 година.

Одлуки:
Предлог-одлука за запишување на студенти на студиската програма 

на Електротехничкиот факултет и  определување на бројот на студенти 
кои ќе се запишат како редовни во државна квота, редовни студенти со 
кофинансирање и вонредни студенти за академската  2010/2011 година. 
Притоа  се определија следните бројки по квоти :

 – редовни студенти во државна квота     -   110;
 – редовни студенти со кофинансирање   -   нема;
 – вонредни студенти     -  10% од бројот за редовни студенти во државна 

квота.

21-ва редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на 
25.3.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записник од 18-та, 19-та и 20-та седница на Наставно 

– научниот совет 
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 

кандидати во звање насловен доцент и насловен вонреден професор
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2. Разгледување на список на конференции за 2010/11 година на кои 
планираат да присуствуваат  доц. д-р Василија Шарац, асис. м-р 
Гоце Стефанов и асис. м-р Константин Чому од Електротехнички 
факултет и вметнување во Годишен план за учество на конференции

3. Извештај од службено патување во странство
4. Барања од студенти 
5. Информации.

Одлуки
Одлука за распишување на Конкурс за избор на кандидати во 

звање насловен доцент и насловен вонреден професор и тоа еден од  
студиското подрачје на природните науки и тројца од студиското подрачје 
инженерство, од областа на електротехниката.

      
Се разгледаа барања од студенти.
По поднесеното барање од група студенти за дополнителна априлска 

сесија се донесе Одлука за дополнителна априлска испитна сесија.
На студентот Емилија Камчева и се признаа испитите Информатика 

(оценка 10, ЕКТС 4, прв семестар и Странски јазик  1 и 2 (оценка 10, 
ЕКТС 4, прв  и втор семестар положени на  Стоматолошкиот  факултет 
при Уни вер зитетот „Св.Кирил и Методиј”- Скопје.

На студентот Александар Велков му се признаа испитите 
Електротехника 1(оценка 6, ЕКТС 4, прв семестаер) , Електротехника 
2(оценка 6, ЕКТС 4, прв семестар) , Основи на автоматско 
управување(оценка 6,  ЕКТС 4, прв семестар) , Математика 1(оценка 6,  
ЕКТС 4, прв семестар) , Математика 2(оценка 6,  ЕКТС 4, прв семестар), 
Физика 1(оценка 6,  ЕКТС 4, прв семестар) , Физика 2(оценка 6,  ЕКТС 4, прв 
семестар) положени на  Факултетот за електротехника и информациски 
технологии  при Уни вер зитетот ,,Св.Кирил и Методиј”- Скопје.

На студентот Билјана Зафировска-Стојаноска и се признаа испитите 
Математика 1(оценка 6,  ЕКТС 4, прв семестар), Физика 1 (оценка 7,  
ЕКТС 4, прв семестар) и Физика 2 (оценка 7,  ЕКТС 4, прв семестар), 
Странски јазик 1 и2 (оценка 7,  ЕКТС 4, прв семестар) положени на  
Природно - математичкиот факултет при Уни вер зитетот  „Св. Кирил и 
Методиј”- Скопје.

 На студентот Елена Богатинова и се признаа испитите Информатика 
(оценка 7, ЕКТС 4, прв семестар странски јазик 1 (оцена 8,ЕКТС 4, прв 
семестар) положени на  Педагошкиот факултет при Уни вер зитетот ,,Гоце 
Делчев”- Штип.

На студентот Витомир Алексов му се призна испитот Програмски 
јазик 1(оценка 6, ЕКТС 4, втор семестар положен на  Факултетот за 
информатика при Уни вер зитетот „Гоце Делчев”- Штип.
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22-ра редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на 
06/04/2010  година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1. Преразгледување на ангажираност на наставниците и соработниците 

од факултетот во наставата во летен семестар од академската 2009/10 
година

2. Наставни прашања 
3. Разно                           

Одлуки:
Одлука за преразгледување на одлуката бр.2302-36/4 од 05.02.2010 

година за покриеноста на наставата и ангажираноста на наставниците 
и соработниците во летниот семестар (втори и четврти) во учебната 
2009/2010 година на Електротехничкиот Факултет. 

Одлука предметот Електроника  кој се слуша во летниот (II семестар), 
со фонд на часови  2+2+2 на Факул тетот за информатика (диспензирани 
студии во Струмица) наместо проф.д-р Стојан Рендевски  да се ангажира  
доц.д-р Василија Шарац. 

Одлука за наставата по  предметот  Руски јазик 2 (втор семестар, 
1+1+1, ЕКТС 4), да се ангажира лектор Јане Јованов од Филолошкиот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип како менторска 
настава.

Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма 
Системи на автоматско управување од прв циклус на студии на 
Електротехничкиот факултет. Се одлучи да се допише предметот 
Програмски јазик  1 (1+1+1, ЕКТС 4) во четврти семестар.

Одлука за  исплата на хонорар на асис.м-р Билјана Златановска 
од Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, за дополнителните часови по предметот Математика 1 и Линеарни 
трансформации кои ги изведуваше во зимскиот и летниот семестар во 
академската 2009/2010 година на Електротехничкиот Факултет.   

Одлука за усвојување на планот за реализирање на програмата за 
популаризација на факултетот.   

   
23-та  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  

27.4.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1. Донесување Одлука за формирање на дисциплинска комисија за 

студенти на Електротехничкиот факултет.
2. Донесување на Одлука за промена на Одлука бр.2302-94/3.

Одлуки:
Одлука за формирање на дисциплинска комисија за студенти на 

Електротехничкиот Факултет.
Одлука за промена на одлука бр.2302-94/3.
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Одлуката целосно се менува во членот 2 кој се заменува со нов кој 
гласи: Конкурсот се однесува за избор во звање насловен доцент/насловен 
вонреден професор и тоа тројца од  научното подрачје на природно-
математичките науки (еден од полето математика, еден од полето 
информатика и еден од полето физика) и тројца од научното подрачје на 
техничко-технолошките науки, од полето на електротехниката.

24-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
4.5.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1. Донесување на одлука за измена на студиската програма по Системи 

на автоматско управување во делот на распределба на фонд на часови 
за предметите Странски јазик 1 и Странски јазик 2.

2. Донесување на одлука за ревидирање на студиската програма 
по Системи на автоматско управување во делот на предметот 
Информатика 

3. Донесување на одлука за измена на студиската програма по Системи 
на автоматско управување со додавање на факултативен предмет 
Спорт.

4. Разгледување на ангажманот на наставниците и соработниците за 
реализи рање на студиската програма по Системи на автоматско 
управување на факултетот и донесување одлуки за ангажираност во 
зимски (непарен) семестар од академската 2010/11 година.

5. План за учество на конференции за 2010 година од асис. м-р Наташа 
Мојсоска.

6. Преглед од учество на конференции и апстракти од трудовите со кои 
се имаат претставено наставници и соработници од Факултетот во 
2009 година.

7. Донесување на одлука за посета на Природно - математички факултет 
при Државниот универзитетот во Тетово со покривање на патни и 
дневни трошоци.

8. Пријава на екипа за учество на Електријада 2010 година и донесување 
на одлука за пријавување на претставник на екипата од Факултетот.

9. Донесување на одлука за исплата на хонорар за студентот Маја 
Караманова за туторијалните часови по предметот Математика 1 и 2

10. Донесување на одлука за покривање на трошоците за сместување на 
проф.д-р Георги Николов Радулов

11. Донесување на одлука формирање Комисија за измена на предметната 
програма по предметот Системи на квалитет и стандарди со содржини 
поврзани со електротехника.

12. Барање за отсуство.   
13. Информации.
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Одлуки:
Одлука за ревидирање на Студиската програма по системи на 

автоматско управување во делот на предметот Странски јазик 1 (I 
семестар, часови 0+0+4, ЕКТС 4) и Странски јазик 2 (II семестар, часови 
0+0+4, ЕКТС 4). 

Одлука за ревидирање на студиската програма по Системи на 
автоматско управување во делот на предметот Информатика.

Одлука е со број на часови 1+1+1 со акцент на електронско учење во 
предметната програма , со 4 кредити.

Одлука за ревидирање на студиската програма по Системи на 
автоматско управување со воведување  задолжителна активност за сите 
студенти под наслов Спорт и  рекреација, (II семестар, со фонд на часови 
0+0+2, без кредити).

Одлука за  покриеноста на наставата и ангажираноста на наставниците 
и соработниците во зимски (непарен) семестар од академската 2010/11 
година на Електротехничкиот факултет.

Одлука за  посета на Природно - математички факултет при 
Државниот универзитетот во Тетово по покана за соработка од истиот.

Одлука за  формирање на екипа од Електротехничкиот факултет за 
учество на Електријада 2010 која ке се одржи во Чањ, Црна Гора од 18.5 
– 25.5.2010.

Одлука за  исплата на хонорар на студентот Маја Караманова за 
изведување на туторијални часови  по предметот Математика на студенти 
од Електротехничкиот факултет. 

Одлука и за исплата на хонорар на волонтер Маја Кукушева за 
изведување на туторијални часови  по предметот Електротехника на 
студенти од Електротехничкиот факултет. 

Одлука за  покривање на трошоците за сместување на проф. д-р 
Георги Николов Радулов во хотел ,, Ваго” – Штип во периодот од 28.4 – 
30.4.2010 година.

Одлука за  формирање Комисија за измена на предметната програма 
по предметот Системи на квалитет и стандарди со содржини поврзани со 
електротехника, без измена на фонд на часови и кредити согласно ЕКТС.

Одлука за одобрување на отсуство  на доц.д-р Васија Шарац, заради 
учество на  конференција SAEM 2010 во Птуј, Р.Словенија за периодот од 
31.5.2010  до 4.6.2010 година.

Одлука за одобрување на отсуство  на асис.м-р Гоце Стефанов, 
заради учество на  конференција МИПРО 2010, во Опатија, Хрватска за 
периодот од 24.5.2010  до 28.5.2010 година.

Одлука за одобрување на отсуство  на асис.м-р Гоце Стефанов, 
заради учество на  Internacional Symposium MATERIALS, METHODS & 
TECHNOLOGIES (MMT), ELECTRONIC, во Сончев Брег, Р.Бугарија за 
периодот од 11.6.2010  до 15.6.2010 година.

Одлука за одобрување на отсуство  на волонтер Маја Кукушева, 
волонтер на Електротехничкиот факултет во Радовиш, во Чањ, Црна 
Гора, за периодот од 18.5.2010  до 25.5.2010 година поради учество на 
Електријада 2010.



Годишен извештај

883

25-та  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
28.5.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1. Донесување на Одлука за покриеноста на наставата и ангажираноста 

на наставниците и соработниците во зимскиот и летниот семестар 
(први, втори, трети, четврти, петти и шести) од студиската програма 
по Системи на автоматско управување од прв циклус на студии во 
академската 2010/2011 година на Факултетот.

2. Разгледување на предлогот за измена на предметната програма по 
предметот Системи на квалитет и стандарди.

3. Донесување Одлука за покривање на трошоците за сместување на 
проф. д-р Георги Николов Радулов (хонорарен), во хотел „Ваго” – 
Штип за 6.6.2010 година.

4. Разно.

Одлуки:
Одлука за покриеноста на наставата и ангажираноста на наставниците 

и соработниците во зимскиот и летниот семестар (први, втори, трети, 
четврти, петти и шести) од студиската програма по Системи на автоматско 
управување од прв циклус на студии во академската 2010/2011 година на 
Факултетот.

Предлог-одлуки за ангажирање на Горан Велинов од компанијата 
„Технологика ДООЕЛ” од Скопје, доц. д-р Димитар Трајанов од  
Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј” – Скопје, академик проф. д-р Дончо Димовски 
од Природно - математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј” – Скопје, д-р Добри Чундев од  Факултетот за електротехника и 
информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 
проф. д-р Георги Николов Радулов од МЕМФ, Софија, Бугарија и доц. д-р 
Сашо Глигоровски од Универзитетот во Прованса, Марсеј, Франција.

Одлука за покривање на трошоците за сместување на проф. д-р 
Георги Николов Радулов (хонорарен), во хотел ,, Ваго” – Штип за 6.6.2010 
година.

Трошоците паѓаат на товар на средствата на Електротехничкиот 
Факултет.

Одлука за ставање во мирување на изборните предмети Инженерска 
економика (V семестар, 1+1+1, ЕКТС 4), Индустриски менаџмент (V 
семестар, 1+1+1, ЕКТС 4) и Операциони истражувања (V семестар, 1+1+1, 
ЕКТС 4)  од студиската програма по Системи на автоматско управување, 
да се стават во мирување за академската 2010/2011 година, т.е. да не бидат 
предмет на избор од листата на изборни предмети за петти семестар.
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25-та  редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
11.6/2010 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
Усвојување на Записниците  од 24-та и  25-та седница на Наставно – 

научниот совет 
1. Преразгледување на Одлуката за покриеноста на наставата и 

ангажираноста на наставниците и соработниците во зимскиот 
и летниот семестар  во академската 20010/2011 година на 
Електротехничкиот факултет.

2. Формирање  Комисија за уписи на студенти за идната академска 
20010/2011  година.

3. Формирање на Рецензиона комисија за избор во звања насловен 
доцент и насловен вонреден професор по конкурс од 5.5.2010 година.

4. Поништување на Одлуката бр. 2302-186/4 од 28.5.2010 за ставање во 
мирување на изборните предмети Инженерска економика (V семестар, 
1+1+1, ЕКТС 4), Индустриски менаџмент (V семестар, 1+1+1, ЕКТС 
4) и Операциони истражувања (V семестар, 1+1+1, ЕКТС 4)  од 
студиската програма по Системи на автоматско управување.

5. Стратегија за развој на Факултетот
6. Извештај од отсуства на вработени
7. Барања од студенти
8. Разно.

Одлуки:
Одлуката за покриеноста на наставата и ангажираноста на 

наставниците и соработниците во зимскиот и летниот семестар  во 
академската 20010/2011 година на Електротехничкиот факултет.

Одлука за ставање вон сила на  одлуките бр.2302-186/6, бр.2302-
186/9 од 28.5.2010 г. и бр.2302-186/11 од 31.5.2010 г.

Одлука за формирање на Комисија  за упис на студенти на 
Електротехничкиот факултет за академската 2010/2011 година.

Одлука за формирање на Рецензентска  комисија  по објавениот 
Конкурсот за избор на насловен доцент/насловен вонреден професор  на 
Електротехничкиот факултет, објавен на 5.5.2010 година во весникот 
Дневник.

Одлука за поништување на Одлуката бр. 2302-186/4 од 28.5.2010 за 
ставање во мирување на изборните предмети Инженерска економика (V 
семестар, 1+1+1, ЕКТС 4), Индустриски менаџмент (V семестар, 1+1+1, 
ЕКТС 4) и Операциони истражувања (V семестар, 1+1+1, ЕКТС 4)  од 
студиската програма по Системи на автоматско управување.

Одлука за распишување на конкурс за вработување на 3 (тројца) 
асистенти и 3 (тројца)  лаборанти од студиското подрачје инженерство, од 
областа на електротехниката.
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Одлука студентот Кире Чирков завршни испити од летниот семестар 
да ги полага во средината на октомври, поради заминување на студентот 
во Соединетите Американски Држави како дел од студентската програма 
American Work Experience.

27-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
5.7.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот  од 26-та седница на Наставно – научниот 

совет 
1. Преразгледување на Одлуката за покриеноста на наставата и 

ангажираноста на наставниците и соработниците во зимскиот 
и летниот семестар  во академската 20010/2011 година на 
Електротехничкиот факултет.

2. Одлука за распишување на конкурс за избор во звање на 1 (еден) 
редовен професор, 1 (еден) доцент и 2 (двајца) асистенти, сите од 
студиското подрачје инженерство, од областа на електротехниката 
и вработување на 3 (тројца)  лаборанти од студиското подрачје 
инженерство, од областа на електротехниката.

3. Одлука за ангажирање на визитинг-професори од Р.Бугарија.
4. Одлука за промена на Одлуката бр.2302-186/3 од 28.5.2010 г.
5. Одлука за годишната претплата за списанието ,,Правник “ за 2010.

Одлуки:
Одлука за покриеноста на наставата и ангажираноста на наставниците 

и соработниците во зимскиот и летниот семестар (први, втори, трети, 
четврти, петти и шести) од студиската програма  Системи на автоматско 
управување од прв циклус на студии во академската 2010/2011 година на 
Факултетот.

Одлука за распишување на конкурс за избор во звање на 1 (еден) 
редовен професор, 1 (еден) доцент и 2 (двајца) асистенти, сите од студиското 
подрачје инженерство, од областа на електротехниката и вработување на 
3 (тројца)  лаборанти од студиското подрачје инженерство, од областа на 
електротехниката.

Предлог-одлука за ангажирање на визитинг-професори од Р.Бугарија, 
и тоа проф.д-р Георги Николов Радулов и доцент д-р Румен Иванов за 
покриевање на наставата во зимскиот и летниот семестар за академската 
2010/2011 година.

Одлука за промена на Одлуката бр.2302-186/3 од 28.5.2010 г.
Одлука за потребите на Факултетот за информатика  да се  ангажира 

проф.д-р Стојан Рендевски во зимскиот семестар  за наставата во Штип 
и  Берово по  предметот   Електротехника (2+2+1, ЕКТС 6) и  во летниот 
семестар во Штип и Берово по  предметот   Електроника (2+2+1, ЕКТС 6).

Одлука годишната претплата за списанието „Правник “ за 2010 
година да се плати од средствата на Електротехничкиот факултет.
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28-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
16.8.2010 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
Усвојување на Записникот  од 27-та седница на Наставно – научниот 

совет 
1. Одлука за состав на Деканатска управа
2. Одлука за состав на Наставно - научниот совет
3. Одлука за ангажирање на волонтери/демонстратори
4. Барања за отсуства
5. Разно

Одлуки
Одлука за состав на Деканатската управа на Електротехничкиот 

факултет.
Одлука за состав на  Наставно - научниот совет на Електротехничкиот 

факултет.
Предлог-одлука за ангажирање на  7 (седум) волонтери од студиското 

подрачје инженерство, од областа на електротехниката.
Одлука за отсуство на доц.д-р Василија Шарац за Грац, Р. Австрија 

за периодот од 16-24 септември 2010 г. и притоа и се одобрија 7100 денари 
за котизација од средствата на Електротехничкиот факултет и Одлука за 
отсуство на асис.м-р Гоце Стефанов  за Охрид за периодот 6-9 септември 
2010 година.

29-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
6.9.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
Усвојување на записникот од 28- та седница на Наставно - научниот 

совет на Електротехничкиот факултет
1. Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на 

Електротехничкиот факултетот
2. Одлука за промена на Одлуката за состав на Наставно - научниот 

совет на Електротехничкиот факултет за академската 2010/2011 
година,  бр.2302-206//9 од 16.08.2010 година .

3. Одлуки за ангажирање на хонорарни професори.
4. Одлука за исплата на средствата на академик проф. д-р Дончо 

Димовски за одржаната настава во летниот и  зимскиот семестар за 
академската 2009/2010 година  на Електротехничкиот факултет.

Одлуки
Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на 

Електротехничкиот факултетот.
Одлуката за состав на Наставно - научниот совет на Електротехничкиот 

факултет за академската 2010/2011 година,  бр.2302-206//9 од 16.0.2010 
година.
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Одлуки за ангажирање на хонорарни професори, воедно и поднесување 
на барања за нивно ангажирање до Факултетот за  електротехника  и 
информациски  технологии и Природно-математичкиот факултет при 
Универзитет „Св.Кирил и Методиј” – Скопје.

Се донесоа одлуки за ангажирање на :
проф.д-р Атанас Илиев  од Факултетот за електротехника и 

информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје, во  зимскиот семестар  во академската 2010/2011 година за 
настава по предметот Основи на менаџмент (изборен) кој ќе се слуша во 
трети  семестар со фонд на часови 1+1+1;

проф.д-р Вангел Фуштиќ од Факултетот за електротехника и 
информациски технологии при Универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј “ 
во Скопје, во  зимскиот семестар  во академската 2010/2011 година за 
настава по предметот Проектен менаџмент (изборен) кој ќе се слуша во 
петти  семестар со фонд на часови 2+1+1;

академик проф.д-р Дончо Димовски од Природно – математичкиот 
факултет при Универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј “ во Скопје, 
во  зимскиот семестар  во академската 2010/2011 година за настава по 
предметот Математика 1 кој ќе се слуша во прв семестар со фонд на часови 
2+2+1 и Линеарни трансформации кој ќе се слуша во трет семестар со 
фонд на часови 1+1+1;

проф.д-р Димитар Трајанов од Факултетот за електротехника и 
информациски технологии при Универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј “ 
во Скопје, во  зимскиот семестар  во академската 2010/2011 година за 
настава по предметот Методи на програмирање во електротехника кој ќе 
се слуша во петти  семестар со фонд на часови 1+1+1;

проф.д-р Кирил Коцев  од Факултетот за електротехника и 
информациски технологии при Универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј “ 
во Скопје, во  зимскиот семестар  во академската 2010/2011 година за 
настава по предметот Електротехника 1 кој ќе се слуша во прв  семестар 
со фонд на часови 2+2+2 и предметот Електрични мерења кој ќе се слуша 
во трет семестар со фонд на часови 2+2+2;

доцент  д-р Марија Михова од Природно – математичкиот факултет 
при Универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј “ во Скопје, за  зимскиот 
семестар  во академската 2010/2011 година за настава по предметот 
Теорија на системи (изборен) кој ќе се слуша во петти семестар со фонд 
на часови 1+1+1 ЕКТС 4;

проф.д-р Георги Николов Радулов од МЕМФ, Софија, Р.Бугарија, 
во  зимскиот семестар  во академската 2010/2011 година за настава по 
предметот Електрични актуатори и сензори  (изборен) кој ќе се слуша во 
петти  семестар со фонд на часови 2+1+1. 

Одлука за за исплата на средствата на академик проф. д-р Дончо 
Димовски за одржаната настава во летниот и  зимскиот семестар за 
академската 2009/2010 година  на Електротехничкиот факултет.

Одлука за исплата на средства на проф.д-р Дончо Димовски.
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30-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на  
6.10.2010 година

Дневен ред 

Усвојување на Записникот  од 29-та седница на Наставно – научниот 
совет 
1. Усвојување на Извештајот од работата на деканот на 

Електротехничкиот факултет
2. Избор во звање насловен доцент/насловен вонреден професор на 

Електротехничкиот факултет по Конкурс објавен на 15.5.2010 г.
3. Барања од студенти

Одлуки
Одлука за формирање на Комисија за признавање на испити на 

студенти на Електротехничкиот Факултет кои ги имаат положено на 
други факултети во склоп на Универзитетот и на други Универзитети.

Одлука за избор на продекан за настава  на  Електротехничкиот 
факултет.

Одлука за ангажирање на  волонтери на Електротехничкиот факултет.
Одлука за прифаќање на барањето бр.1505-20/1 од 2.9.2010 

година од Тасев Ванчо и одобрување  за префрлување на студентот  од 
Факултетот за електротехника и информациски технологии при Уни вер-
зитетот „Св.Кирил и Методиј“- Скопје на Електротехничкиот факултет 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“  Штип како и Одлуки за признавање 
на испити на  студентите Наќе Ташев, Слободан Пешиќ, Зоран Камчев, 
Драган Стаменков,Тања Стојкова, Владимир Шокуровски, Ванчо 
Насевски и Ванчо Тасев.

 4. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Февруарска испитна сесија 2010
Прва испитна сесија
Прв семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 1 61 14 1 2 1 / 6.4 29.5
Физика  1 63 7 22 32 1 1 / 6.6 89
Информатика 58 2 1 8 29 18 9.14 96.5
Електротехника  1 65 4 21 31 8 / 1 6.84 94
Англиски 1 114 2 19 42 38 8 5 7.4 98.8
Германски 1 7 2 2 3 / / 6.7 100
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Трет семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Електрични мерења 13 5 5 2 1 7 100
Електроника 11 1 10 7.9 100
Системи за квалитет 
и стандарди

/ / / / / / / /

Линеарни 
трансформации 

10 2 6 1 1 / / 80

Бизнис комуникација 1 / / 1 / / / 7 100
Основи на менаџмент 3 2 1 7.333 100

Втора испитна сесија
Прв семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 1 35 23 13 / / / / 6 37
Физика  1 8 7 1 / / / / 6 12.5
Информатика 5 1 3 1 7 100
Електротехника  1 5 4 1 / / / / 6 20
Англиски 1 5 1 2 / 2 / / 7 80

Трет семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Линеарни 
трансформации 

3 3 / / / / / / 0

Бизнис комуникација 10 2 6 2 9 10
Основи на менаџмент 1 / / / 1 / 9 100

Априлска испитна сесија 2010
Прв семестар

Предмет
Вкупно
пријавени

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 1 27 25 2 / / / / 6 7.4
Физика  1 6 4 2 / / / / 6 33

Електротехника 1 4 4 / / / / / / 0
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Втор семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Англиски 2 1 1 / / / / / / 0

Трет семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Електроника 1 1 / / / / / / 0
Линеарни 

трансформации 
4 3 1 / / / / 6 25

Јунска испитна сесија 2010
Прва испитна сесија
Втор семестар

Предмет Вкупно
пријавени

О Ц Е Н К А
Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 2 26 4 16 2 2 1 / 6.14 84.6
Физика  2 53 41 10 2 / / / 6.17 23

Електротехника 
2

53 37 15 / 1 / / 6.12 30

Програмски 
јазик 1

53 45 4 2 / 2 / 7 15

Англиски јазик 
2

50 5 27 13 3 1 1 6.51 90

Германски јазик 
2

6 1 1 1 1 2 8.33 100

Руски 2 1 1 7 100

Трет семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Електроника 1 1 9 100
Системи за 
квалитет и 
стандард

13 / 3 1 5 3 1 8 100

Линеарни 
трансформации 

3 1 2 / / / / 6 66.7
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Четврти семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Материјали во 
електротехниката

10 / / 3 4 2 1 8.1 100

Индустриска 
електроника

8 / 2 3 1 2 / 7.37 100

Структура 
и бази на 
податоци

2 1 / 1 / / / 7 50

Организација на 
компјутерски 

системи
8 / 3 1 2 2 / 7.37 100

Втора испитна сесија 
Прв семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Физика  1 1 1 / / / / / 0
Англиски јазик 

1
1 / 1 / / / / 6 100

Втор семестар

Предмет Вкупно
пријавени

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 2 3 1 2 / / / / 6 66
Физика  2 25 17 8 6 47

Електротехника 
2

21 13 7 1 6.5 33

Програмски 
јазик 1

28 15 11 1 / 1 / 6.3 46

Англиски јазик 
2

3 / 2 2 / / / 6.33 100

Трет семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Системи за 
квалитет и 
стандард

1 / 1 / / / / 6 100
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Четврти семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Материјали во 
електротехниката

3 / 1 2 / / / 6.67 100

Основи на 
аутоматско 
управување

10 / 2 5 2 1 / 7.2 100

Индустриска 
електроника

3 3 / / / / / / 0

Структура и 
бази на податоци

2 1 / / / / 1 10 50

Организација на 
компјутерски 

системи
1 / 1 / / / / 6 100

Програмски 
јазик 2

2 2 1 / / / / 6 50

Септемвриска испитна сесија 2010

Прв семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 1 5 4 1 / / / / 6 30
Физика  1 2 2 / / / / / / 0

Електротехника  
1

1 1 / / / / / / 0

Втор семестар

Предмет Вкупно
пријавени

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Математика 2 14 14 / / / / / / 0
Физика  2 26 18 7 1 / / / 6.13 0

Електротехника 
2

21 16 4 1 / / / 6.2 24

Англиски јазик 
2

2 1 1 / / / / 6 50

Програмски 
јазик 1

19 14 5 / / / / 6 26
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Трет семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Електроника 1 1 / / / / / / 0
Системи за 
квалитет и 
стандард

1 / / / 1 / / 8 100

Линеарни 
трансформации 

2 1 1 / / / / 6 50

Четврти семестар

Предмет Вкупно 
пријавени 

О Ц Е Н К А Прос. 
оценка

% на 
успех5 6 7 8 9 10

Материјали во 
електротехниката

1 / 1 / / / / 6 100

Индустриска 
електроника

4 / / 1 2 1 / 8 100

Структура и бази 
на податоци

1 1 / / / / / / 0

 Програмски јазик 
2

5 2 3 / / / / 6 60

Во втората година од студиите на студиската програма по Системи 
на автоматско управување преминаа 40 студенти од запишани 127 во 
првата година од студиите.

Во трета година година од студиите на студиската програма по 
Системи на автоматско управување преминаа 15 студенти од запишани 
15 во втора година од студиите.

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ НА  ФАКУЛТЕТОТ
Р. 
бр. Опрема Тип Намена Количина

1. Персонални компјутери Fujitsu-Siemens
Кабинет на 
наставници и 
соработници

7

2. Персонални компјутери Hailer
Компјутерска 
лабораторија

25

4. Преносни компјутери Fujitsu-Siemens Настава 1
5. Преносни компјутери HP 6710b Настава 1

6.
Киоск- интернет 

компјутери
Студенти 2

7. Принтери Xerox 3428 Настава 1
8. Принтер/форокопир/скенер Xerox 4150 Администрација 1
9. LCD проектори преносни Optoma 727 Настава 1
10. LCD проектори, монтирани Acer Настава 1



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

894

11. IP телефони Cisco Администрација 6
12. Грејни панели 2,0 kW Atlantic Администрација 2
13. Грејни панели 1,5 kW Atlantic Настава 34

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ И ОПРЕМЕНОСТ
За изведување на наставата во двете студиски години на студиската 

програма по Системи на автоматско управување на Факултетот во 
академската 2009/2010 година, обезбедени се минимални инфраструктурни 
услови, и тоа:

 – Две училници, секоја со површина од 42 м2, со вкупно 90 места (76 
столици);

 – Една компјутерска лабораторија со површина 42 м2 и 26 места (24 
столици тапацирани);

 – Една лабораторија за изведување лабораториски вежби по група на 
предмети (неопремена) со површина 42 м2 и 25 места;

 – Една библиотека со површина 42 м2 и 45 места (25 столици);
 – Една сервер соба со површина од 20 м2.

Покрај тоа, на Факултетот постојат две административни простории, 
и тоа:

 – Канцеларија на технички секретар со површина 16 м2 и 1 место за 
седење;

 – Канцеларија на декан со површина 26 м2 и 8 места.
 – Канцеларија за професори и соработници со површина од 30 м2. 

6.1. Реализирани активности
Во текот 2010 година реализирани се следните инфраструктурни и 

градежни зафати во објектот на Факултетот.
За учебната 2010/2011 година загревањето на објектот на Факултетот 

ќе се реализира со прано греење. За таа цел инсталиран е парен котел, 
направена е и поврзана потребната инсталација (грејни тела-радијатори и 
цевки).

 – Фасадата на предниот дел од објектот е комплетно реновирана.
 – Старите прозори на вториот спрат се комплетно заменети со нови 

прозори.
 – Извршено е реновирање на меѓукатот со вкупна површина од 55 м2 

, со што е обезбедена канцеларија за професори и асистенити со два 
посебни тоалети и истовремено е обезбедена уште една просторија на 
изведување на настава која служеше како канцеларија за наставниците 
и соработниците. 
Со цел изведување на лабораториски вежби по предметот Електрични 

мерења извршено во тек е пренесување на лабораториска опрема и мерни 
инструменти од фабриката за акумулатори Злетово во Пробиштип 
која одстапи дел од својата опрема за опремување на лабораториите на 
Факултетот.  
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6.2. Тековна проблематика
1. Потребно е обезбедување на објектот.
2. Потребни се уште две табли во училниците и соодветен број на 

столици и клупи.
3. Потребни се подвижни скалила за одржување хигиена на високите 

делови од објектот и инвентарот.
4. Потребни се уште некои од нужните средства за одржување хигиена.
5. Потребен е лимен орман со заклучување за чување на студентски 

досиеа.
6. Потребно е уште едно платно за проектирање.
7. Потребен е плакар за хигиеничарките.
8. Потребни се уште 16 компактни столици во ходниците на објектот 

на Факул тетот.
9. Потребно е преуредување на сервер собата за работно место за 

референт за студентски прашања.

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Досега, преку реализирање на издавачка програма на универзитетот 

не се изда дени учебници, прирачници и други изданија за настава. 

8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
Во извештајниот период, наставниците и соработниците од 

факултетот обја вија еден научен труд во странско списание со импакт 
фактор и учествуваа на повеќе научни конференции и симпозиуми во 
земјата и странство каде презентираа трудови.

Доц. д-р Василија Шарац аплицираше за доделување на средства за 
научно-истражувачки проект финансиран од Министерствот за наука 
и образование на Р.Македонија со наслов „Анализа на динамичките 
карактеристики на трифазен асинхрон мотор напојуван со енергетски 
преобразувач од аспект на режимите на работа на моторот и 
преобразувачот“. Проектот не беше избран за финансирање. 

Во извештајниот период немаше изградено услови за остварување на 
научно - истражувачка работа на Факултетот.

 
9. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ   

9.1. Оригинални научни трудови во странски списанија со импакт 
фактор   

Асистент м-р Гоце Стефанов  во извештајниот период ги има објавено 
следниоте трудови:

G.Stefanov, L.Karadzinov: Control and Data Log of Functions for Pro-
tection in the Hidraulic Excavator, Computes rendus de l ́Academie bulgare 
des Sciences, Volume 63, Issue No6, 2010, Available online 28 June 2010

9.2. Оригинални научни трудови во странски списанија.
Доц. д-р Василија Шарац ги има објавенио следните трудови:
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1. V. Sarac, G. Stefanov “Numerical and Simulation Methods for Calcu-
lation of Dynamic Transient Characteristics of Squirrel Cage Induction Mo-
tor”, VIIth International Congress Machinery, Technology Materials, , Sofi a , 
Bulgaria, Inetrantional Virtual Journal for Science Technics and Inovations for 
Industry 2010, ISSN 1313-0226, p.p. 5-9, 2010.

Асистен м-р Гоце Стефанов ги има објавено следните трудови:
1. G. Stefanov, V. Sarac “ Analysis of power converter with computer 

simulation”, 12th International Symposium Materials, Methods& Technologies 
Electronics, Soncev Breg, Bulgaria, Journal of International Scientifi c Publica-
tions: Materials, Methods & Technologies , Volume 4, ISSN 1313-2539, pp. 
30-47, 2010.

9.3. Оригинални научни трудови во зборници од конференции:
Доц. д-р Василија Шарац ги има објавенио следните трудови:

1. V. Sarac, G. Cvetkovski “Different Motor Models Based on Parameter 
Variation using Method of Genetic Algorithms” , Digest Book of 3rd Sym-
posium on Applied Electromagnetics SAEM’2010, 30.05-02.06. 2010, 
Ptuj, Slovenia, p.p.59-60.

2. V. Sarac “ Different Approaches of Numerical Analysis of Electromag-
netic Phenomena in Shaded Pole Motor with Application of Finite Ele-
ments Method ”, XX URSI Commission B Internatonal Symposium on 
Electromagnetci Theory , EMT-S, 16-19.08.2010, Berlin, Germany, pp. 

3. V.Sarac, G.Stefanov “ Infl uence of Number of Varied Parameters on 
Torque of Single Phase Optimized Motor Models”, XIV International 
IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineer-
ing, Sep. 20-22,2010, Graz Austria, Book of Abstracts, pp. 45. 

4. V.Sarac: “Development of Simulatuion Models of Induction Squirrel 
Cage Motor for Variable Speed Application”, 2nd International Confer-
ence Science and Technology in the Contex of Sustainable Develop-
ment”, Ploiesti , Romania. (трудот е прифатен за печатење). 

5. V.Sarac “Different Aspects of Using SF6 in Electrical Equipment and 
Measures for Preventing Emission”, IASME/WSEAS 5th International 
conference for Energy & Environment, Cambridge, UK, 2010, accepted 
for publishing in  Conference Proceedings and ISI book of WSEAS con-
ference.

6. V. Sarac, G.Stefanov “ Development of Improved Optimized Motor Mod-
els by using Optimization and Numerical tools in Motor Design”, трудот 
е прифатен на конференција INDEL 2010, Бања Лука (за печатење). 

Асистент м-р Гоце Стефанов ги има објавено следните тудови:
1. G. Stefanov V.Sarac: “Estimation of the Parameters of Electromagnetic Field at 

Indiction Device by the Aid of Computer Simulation”, Digest book of 3rd Sym-
posium on Applied Electromagnetics SAEM’2010, 30.05 02.06. 2010, Ptuj, Slo-
venija p.p. 31-32.
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2. G.Stefanov, Lj. Karadzinov, V.Sarac “ Numerical Based Simulation and electro-
magnetic Field Calculation at Metal Induction Heating”, XIV International IGTE 
Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, Sep. 20-
22,2010, Graz Austria, Book of Abstracts, pp. 18. 

3. G.Stefanov, Computer simulation on the topologies of resonant converters used 
in  induction cookers, CONFERENG 2009” Tg-Jiu,  Romania, ISSUE 2/2009, 
pp.161-170, 13- 14.11.2009. 

4. G.Stefanov, R.Dambov,Оптимизација и Контрола на Технолошките Процеси 
во Флотацијата на Рудниците , III советување на тема Технологија на под-
земна експлоатација на минерални суровини, пп. 154 – 162, Македонска Ка-
меница, 2009.

5. G.Stefanov, L.Karadzinov, K. Comu:Infl uence of control signals of the power 
converter operation, MIPRO 2010, Opatia, Croatia, 33 International Convention, 
pp.158-163, 24-28.05.2010.

6. G.Stefanov, L.Karadzinov, D.Karanfi lov: Design of Power Converter for Induc-
tion Furnaces with Computer Simulation, MIPRO 2010, Opatia, Croatia, 33 In-
ternational Convention, pp.164-169, 24-28.05.2010.

7. G.Stefanov, L.Karadzinov: Phase Controlled Bridge Converter With Serial Res-
onance Load, 14th International Power Electronics and Motion Control Confer-
ence, EPE-PEMC 2010, 978-1-4244-7855-2/10/$26.00 ©2010 IEEE, T3 81 – 
87, Ohrid, R.Macedonia.

8. G.Stefanov, L.Karadzinov, T.Czekov: Design of an IGBT Bridge Converter for 
Serial Resonant Load, 14th International Power Electronics and Motion Control 
Conference, EPE-PEMC 2010, 978-1-4244-7854-5/10/$26.00 ©2010 IEEE, T9 
19 – 26, Ohrid, R.Macedonia

9. G.Stefanov, L.Karadzinov, N.Mojsoska: Calculation of Induction Device with 
Simulation Methods, MGU International Scientifi c Conference, Sofi a, VOL. 53, 
19-20.10.2010

9.4. Научни трудови презентирани на научни конференции и 
симпозиуми во земјава и во странство   

Доц. д-р Василија Шарац во извештајниот период ги има презентирано 
на научни конференции следните трудови:

1. V. Sarac, G. Cvetkovski “Different Motor Models Based on Parameter 
Variation using Method of Genetic Algorithms” , Digest Book of 3rd Sym-
posium on Applied Electromagnetics SAEM’2010, 30.05-02.06. 2010, 
Ptuj, Slovenia, p.p.59-60.

2. Stefanov V.Sarac: “Estimation of the Parameters of Electromagnetic Field 
at Indiction Device by the Aid of Computer Simulation”, Digest book of 
3rd Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2010, 30.05 02.06. 
2010, Ptuj, Slovenija p.p. 31-32.

3. V.Sarac, G.Stefanov “ Infl uence of Number of Varied Parameters on 
Torque of Single Phase Optimized Motor Models”, XIV International 
IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineer-
ing, Sep. 20-22,2010, Graz Austria, Book of Abstracts, pp. 45. 
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4. G.Stefanov, Lj. Karadzinov, V.Sarac “ Numerical Based Simulation and 
electromagnetic Field Calculation at Metal Induction Heating”, XIV In-
ternational IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electri-
cal Engineering, Sep. 20-22,2010, Graz Austria, Book of Abstracts, pp. 
18

Асистент м-р Гоце Стефанов во извештајниот период ги има 
презентирано следните на научни конференции следните трудови:

24-28.2010 г. MIPRO 2010, Opatia, Croatia, 33 International Con-
vention, претставено со трудови:
1. G.Stefanov, L.Karadzinov, K. Comu:Infl uence of control signals of the 

power converter operation, MIPRO 2010, Opatia, Croatia, 33 International 
Convention, pp.158-163, 24-28.05.2010.

2. G.Stefanov, L.Karadzinov, D.Karanfi lov: Design of Power Converter for 
Induction Furnaces with Computer Simulation, MIPRO 2010, Opatia, 
Croatia, 33 International Convention, pp.164-169, 24-28.05.2010.

11-15.6.2010 г. MMT 2010, Sanny Beach, Bulgaria, претставено со 
труд:

G.Stefanov, L.Karadzinov, V.Sarac: Analysis of Power Converter with 
Computer Simulation, MMT 2010, Sanny Beach, Bulgaria, Volume 4, Part 2, 
pp.30-47, 11-14.06.2010.

6-8.9.2010 г. 14th International Power Electronics and Motion Control 
Conference, EPE-PEMC 2010, Охрид, Р.Македонија, претставено со 
трудови:
1. G.Stefanov, L.Karadzinov: Phase Controlled Bridge Converter With Se-

rial Resonance Load, 14th International Power Electronics and Motion 
Control Conference, EPE-PEMC 2010, 978-1-4244-7855-2/10/$26.00 
©2010 IEEE, T3 81 – 87, Ohrid, R.Macedonia

2. G.Stefanov, L.Karadzinov, T.Czekov: Design of an IGBT Bridge Con-
verter for Serial Resonant Load, 14th International Power Electronics 
and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2010, 978-1-4244-7854-
5/10/$26.00 ©2010 IEEE, T9 19 – 26, Ohrid, R.Macedonia

9.5. Учество на саеми  за технички изложби и иновации
Асистент м-р Гоце Стефанов учествуваше на Макинова 2010 со 

следниот труд:
Г.Стефанов, Д.Милчевски, Љупчо Караџинов: Модул за фазна 

контрола на резонантен конвертер, МАКИНОВА 2010

Истиот е награден со две плакети:
1. Награда на Град Скопје за иновацијата Модул за фазна контрола на 

резонантен конвертер
2. Диплома од списанието ЕМИТЕР за иновацијата Модул за фазна 

контрола на резонантен конвертер
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10. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И СОРАБОТНИЧКИ 
КАДАР

Во тек на учебната 2009/2010 Факултетот е кадравски проширен со 
следниве кадри:

 – д-р Василија Шарац избрана во звање доцент од областа 
електротехника

 – д-р Добри Чундев избран во звање насловен доцент од областа 
електротехника.

 – д-р Горан Велинов избран во звање насловен доцент од областа 
информатика во електротехниката.

11. Други активности
Учество на студентите од Електријада 2010 во Чањ, Црна Гора.
Во периодот мај 2010 група од 10 студенти од од прва и втора 

година учествуваше на Електријадата во Чањ, Црна Гора. Студентите 
се натпреваруваа во четири наставни дисциплини: математика, физика, 
електротехника, информатика и англиски јазик. Постигантиот успех е 
задоволителен.

Уписи 
Во учебната 2010/2011 се запишаа 43 студенти и тоа 34 редовни и 9 

вонредни.
Настава
Во академската година 2009/2010 наставата се одвива во објектот 

на Електротехнички факултет во Радовиш. Дел од предавањата до јуни 
2010 се одвиваат во Дом на култура – Радовиш, а вежбите во објектот на 
Факултетот.

Од јуни 2010 целокупната настава се одвива во објектот на 
Електротехничкиот факултет во Радовиш.

Наставата до моментот на поднесување на извештајот се одвива без 
проб леми.
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XVII.12. ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

1. Структура 
1.1. Наставници

Лични податоци Работен статус

Р. 
Б.

ЕМБГ
Презиме, 

средно име, име
Звање

Датум 
на  

избор

Постојан 
р.о.

По 
договор

1. 2201950490007
Живановиќ 

Богомир Јордан
Вонреден
професор

2007 Х

2. 0910952440019
Димески Боге 

Димко
Доцент 2008 Х

3.  1809953493036
Блажев Димитар 

Крсто
Доцент 2009 Х

4 1203969445028
Сребренкоска 
Бранко Винета

Доцент 2009 Х

1.2. Соработници и лаборанти
Лични податоци Работен статус

Р. 
б.

ЕМБГ
Презиме, средно 

име, име
Звање

Датум 
на 

избор

Постојан 
р.о.

По 
договор

1. 0102960480004
Киро Душан  

Мојсов
Асистент 2008 Х

2. 0804978495003
Ванѓа Димитрије
Димитријева

Помлад 
асистент

2008 Х

3. 0202970485025
Елизабета Илија 

Митрева
Помлад 
асистент

2008 Х

4. 2812985445062
Ристеска Љубен 
Александра

Помлад 
асистент

2010 Х

5. 1709981495007
Крстева

 Горѓе Силвана лаборант
2008 Х

6. 2012983495058
Голомеова Тодор 

Сашка 
лаборант 2008 Х

7. 1603984495013
Спасова 

Ванчо Сања 
лаборант 2008 Х

8. 2712985495014
Кикириткова 
Стојмир Маја

лаборант 2009 X

1.3. Администрација
Лични податоци

Р. 
б.

ЕМБГ
Презиме, средно 

име, име
Звање

Постојан 
р.о.

По договор

1. 2708985499004
Павлова Благој 

Елвира
Тех.

секретар
X
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2. 2910975494024
Веселиновски 
Тодор Марјан

Економ X

3. 1804973499004
Божинова  

Драгомир Благица
Хигиеничар X

1.4. Волонтери
Лични податоци

Р. 
б.

ЕМБГ
Презиме, средно 

име, име
Звање

Постојан 
р.о.

По договор

1. 1410985495006
Ќертакова Петре 

Марија
Дипл.моден 
дизајнер

2. Организациона поставеност   
2.1. Технолошко-технички факултет Пробиштип
Иако  физички е оддалечен од седиштето на Универзитетот во Штип, 

Факултетот е во состав на  Кампус 2

На Факултетот се предвидени следниве катедри:
2.1. Катедра за текстилни материјали
2.2. Катедра за конфекционирање
2.3. Катедра за контрола на квалитет

3. Извештај за одржаните седници на Наставно-научниот совет
3. 1. Тринаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет  

одржана на 2.11.2009

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од дванаесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет

1. Усвојување на годишен извештај на деканот 
2. Усвојување на правилникот на ТТФ.
3. Наставна проблематика 
4. Греење
5. Разно.

Одлуки   
1. Одлука за усвојување на годишен извештај на деканот
2. Одлука за усвојување на правилникот на ТТФ

3.2. Четиринаесетта редовна седница одржана на 24.11.2008 година
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од тринаесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет

1. Учество на форум на модните дизајнери, текстилната индустрија и 
стручните образовни институции од Југоисточна Европа 

2. Одлуки за признавање на испити
3. Наставна проблематика 
4. Греење
5. Разно

Одлуки
1. Одлука за разрешување на членство во Сенатот на доц. д-р Димко 

Димески 
2. Одлука за избор на доц. д-р Крсто Блажев за член на Сенатот. 
3. Одлука за избор на доц. д-р Винета Сребренкоска за член на Сенатот.
4. Одлука за одобрување на отсуство и средства на претставници за 

учество на форум 
5. Одлука за начинот на признавање на испити од други факултети, 

виши и високи школи
6. Одлука за набавка на стручна  литература  
7. Одлука за одобрување на средства за учество на Светска конференција 

за образовна едукација 
8. Одлука за прифаќање на пријава на проект

3.3. Петнаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  25.1.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од четиринаесеттата  редовна седница на 

Наставно – научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет,

1. Разгледување на предлог на Владата на Р. Македонија за дисперзирани 
студии 

2. Одлука за ангажирање на наставнички и соработнички кадар во 
летниот семестар за 2009/2010 година

3. Утврдување на потреби од наставен кадар за учебната 2010/2011 
година

4. Предлог за распишување на конкурс за еден наставник од областа 
Текстилно механичко инженерство (22301)

5. Одлука за прифаќање на пријавата за научен проект во МОН
6. Тековна проблематика
7. Разно.
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Одлуки
1. Одлука за утврдување на наставнички и соработнички кадар за 

реализирање на наставата во 2009/2010 година 
2. Предлог одлука за распишување на конкурс за еден наставник од 

областа на Текстилно механичко инженерство (22301)
3. Одлука за прифаќање на научен проект во МОН. 

3.4. Шестнаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  16.2.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од петнаесеттата редовна седница на 

Наставно – научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет,
1. Одлука за избор на еден соработник, помлад асистент, според  

Универзитетски билтен број 34
2. Предлог-конкурс за упис на студенти во студиската 2010/2011 година.
3. Наставна проблематика
4. Разно.

Одлуки
1. Одлука за избор на еден соработник, помлад асистент 
2. Предлог одлука за упис на студенти во студиската 2010/2011 година
3. Одлука за исплата на претседател и членови на рецензентска комисија 
4. Одлука за признавање на испити на студентот Драган Ефремовски
5. Одлука за признавање на испити на студентот Драгана Филиповска
6. Одлука за признавање на испити на студентот Митев Горан
7. Одлука за признавање на испити на студентот Митева Светлана
8. Одлука за признавање на испити на студентот Михајлова Билјана
9. Одлука за признавање на испити на студентот Накашев Илија
10. Одлука за признавање на испити на студентот Постолов Горан
11. Одлука за признавање на испити на студентот Митев Дејан

3. 5. Седумнаесетта  редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  9.3.2010 година

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од шеснаесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Одлука за ангажираност на новиот помлад асистент
2. Одлука за одобрување на отсуство на наставници и асистенти
3. Наставна проблематика (признавање на испити...) 
4. Разно.

Одлуки
1. Одлука за ангажираност на помлад асистент во наставата за летен 

семестар 2009/2010 година 
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2. Одлука за одобрување на отсуство на наставници и асистенти за 
учество на модна недела

3. Одлука за одобрување на отсуство и средства за учество на првиот 
координационен состанок за Темпус проект

4. Одлука за признавање на испити на студентот Моника Филиповски
5. Одлука за признавање на испити на студентот Стојковски Трајче

3.6. Осумнаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  7.4.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од седумнаесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Разгледување на одлуките за ангажираност на наставници и асистенти 

во летниот семестар според задолжението од ректорот
2. Формирање на рецензентска комисија по конкурс за избор на еден 

наставник
3. Наставна проблематика 
4. Барања од вработените 
5. Разно.

 
Одлуки

1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања од наставно-научна област Текстилно 
механичко инженерство

2. Одлука за одобрување на отсуство на наставник за учество на Конгрес
3. Одлука за одобрување на отсуство на наставник и соработници за 

учество на модна недела во Битола.

3.7. Деветнаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  4.5.2010година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од осумнаесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
2. Барања од вработените
3. Разно.

Одлуки
1. Одлука за измена и дополнување на студиската програма
2. Одлука за одобрување на отсуство на соработник за учество на 

Конгрес
3. Одлука за одобрување на отсуство на наставник и соработник за 

учество на Конференција GED во Скопје.
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3.8. Дваесетта редовна седница на Наставно-научниот совет одржана 
на 26.5.2010  година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од деветнаесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
2. Барања од вработените и студенти
3. Разно.

Наставно научниот совет ја  донесе следнава одлука:
1. Одлука за ангажираност на наставници и соработници за зимски и 

летен семестар за 2010/2011 и листа на непокриени предмети;
2. Предлог одлука за распишување конкурс за избор на пом.асс/асистент 

од областа Текстилно механичко инженерство,
3. Одлука за одобрување запишување на семестар на студент поради 

задоцнување,

3.9. Дваесет и прва  редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  6.7.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од дваесеттата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
2. Барања од вработените и студенти
3. Разно.

Одлуки
1. Одлука за усогласување на наставните планови по предметите 

Математика, Физика и Хемија.
2. Одлука за одобрување отсуство на доц. д-р Крсто Блажев
3. Одлука за одобрување отсуство на доц. д-р Винета Сребренкоска

3.10. Дваесет и втора редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  17.8.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од дваесет и првата  редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
 – Донесување одлука за состав на Декантска управа
 – Донесување одлука за потреба за ангажирање на волонтери
 – Составување листа со практичари кои можат да бидат ангажирани за 

држење на клиничка настава
 – Утврдување листа за членови на ННС



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

906

2. Барања од вработени и студенти
3. Разно.

Одлуки
Наставно научниот совет ја  донесе следнава одлука:

1. Одлука за состав на Деканатска управа
2. Одлука за состав на членови на ННС
3. Одлука за ангажирање на волонтери
4. Одлука за одобрување отсуство на доц. д-р Димко Димески
5. Одлука за префрлување и признавање на испити на студентот 
6. Касмски Борче 
7. Одлука за префрлување и признавање на испити на студент Стрмбова 

Сања.

3. 11. Дваесет и трета  редовна седница на Наставно-научниот 
совет одржана на  31.8.2010 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
Усвојување на Записникот од дваесет и втора редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
2. Барања од вработени и студенти
3. Разно.

Наставно научниот совет ги  донесе следнаве одлуки:
1. Одлука за одобрување отсуство на доц. д-р Винета Сребренкоска и 

лаборант Сашка Голомеова.
2. Барање за надоместок на патни трошоци за наставници.

3. 12. Дваесет и четврта  редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  28.9.2010 година

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од дваесет и третата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
2. Барања од вработени и студенти
3. Разно.

Наставно-научниот совет ги  донесе следнаве одлуки:
1. Одлука за утврдување на наставнички кадар за зимски и летен 

семестар за учебната 2010/2011 година;
2. Одлука за формирање комисија за самоевалуација;
3. Одлука за ангажирање на наставнички кадар од ФПТН
4. Предлог-одлука за избор на наставник во насловно звање од областа 
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Текстилно механичко инженерство;
5. Одлука за одобрување отсуство на доц. д-р Винета Сребренкоска, 

лаборант Сања Спасова и Силвана Крстева;
6. Одлука за одобрување на отсуство и средства на д-р Елизабета 

Митрева помлад асистент;
7. Одлука за префрлување од друг Универзитет на УГД за студентот 

Светлана Станојкова- Гацовска
8. Одлука за префрлување од друг Универзитет на УГД за студентот 

Андријана Костова
9. Одлука за признавање на испити на студентот Мартин Арсов
10. Одлука за признавање на испити на студентот Драгана Филиповска
11. Одлука за признавање на испити на студентот Светлана Станојкова-

Гацовска
12. Одлука за признавање на испити на студентот Наташа Бошкоска
13. Одлука за признавање на испити на студентот Андријана Костова

3. 13. Дваесет и петта  редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  19.10.2010 година

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од дваесет и четвртата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
2. Барања од вработени и студенти
3. Разно.

Наставно научниот совет ги  донесе следнаве одлуки:
1. Одлука за одобрување отсуство на доц. д-р Винета Сребренкоска, 

лаборант Сања Спасова 
2. Одлука за признавање на испити на студентот Накашев Илија
3. Одлука за префрлување од дисперзирани студии на матичен факултет 

за студентот Мартин Арсов
4. Одлука за префрлување од дисперзирани студии на матичен факултет 

за студентот Антонио Јакимов 
5. Одлука за префрлување од дисперзирани студии на матичен факултет 

за студентот Марија Генева.

3. 14. Дваесет и шестта  редовна седница на Наставно-научниот совет 
одржана на  26.10.2010 година

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од дваесет и петтата редовна седница на 

Наставно - научниот совет на Технолошко - техничкиот факултет
1. Наставна проблематика
 – доставување на содржина на наставни програми 
 – доставување на план за издавачка дејност за 2010 год,
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 – распишување на конкурс за двајца соработници од областа 
Дизајнирање на текстил и облека (22304)

2. Барања од вработени и студенти
3. Разно.

Наставно научниот совет ги  донесе следнаве одлуки:
1. Предлог-одлука за распишување на конкурс за двајца соработници 
2. Одлука за префрлување од една единица на друга во рамките на УГД 

за студентот Адријана Арсова
3. Одлука за префрлување од една единица на друга во рамките на УГД 

за студентот Мартин Мицевски
4. Одлука за признавање на испити на студентот Мартин Мицевски
5. Одлука за префрлување од друг Универзитет на УГД за студентот 

Зорица Мицкоска
6. Предлог одлука за распишување на конкурс за наставник во насловно 

звање
7. Одлука за префрлување од вонреден во редовен за студентот 

Кузманова Даниела

4. Постигнати резултати на студентите по одделни предмети 
Февруарска прва испитна сесија 

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти Оценки

10    9    8       7      6     5

Просечна 
оценка %

Математика 1 61 1 6 2 8 39 5 6,61 91,80%
Физика 1 60 5 15 17 12 9 2 7,91 96,67%
Општа хемија 57 3 7 14 20 10 3 7,50 94,74%
Основи на 
технолошко 
инженерство

64 2 3 7 10 36 6 6,71 90,63%

Информатика 60 13 5 15 13 12 2 7,90 96,67%
Странски јазик 1 61 9 3 3 18 28 0 7,13 100,00%
Математика 2 /
Физика 2 /
Графика и дизајн /
Неорганска хемија /
Индивидуална работа /
Странски јазик 2 /
Модна креација / / / / / / /
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Хемија и физика на 
полимери

11 1 4 2 3 1 0 8,09 100,00%

Одбрани поглавја од 
органска хемија

11 1 7 2 1 / 0 8,73 100,00%

Основи на менаџмент 11 4 4 2 / / 1 9,20 90,91%
Хемиска 
термодинамика 

11 4 5 1 1 / 0 9,09 100,00%

Механика 12 9 2 / 1 / 0 9,58 100,00%
Февруарска втора  испитна сесија

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти Оценки

10      9      8      7      6       5

Просечна 
оценка %

Математика 1 3 3 / 6 100%
Физика 1 2 1 1 6 50%
Општа хемија 2 2 0%
Основи на 
технолошко 
инженерство

2 1 1 6 50%

Информатика 1 1 / 7 100%
Странски јазик 1
Математика 2
Физика 2
Графика и дизајн
Неорганска хемија
Индивидуална работа
Странски јазик 2
Модна креација
Хемија и физика на 
полимери
Одбрани поглавја од 
органска хемија
Основи на менаџмент 1 1 / 6 100%
Хемиска 
термодинамика 
Механика
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Априлска продолжена испитна сесија

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

10   9     8     7      6       5

Просечна 
оценка %

Математика 1 3 3 6 100%
Физика 1
Општа хемија 4 1 3
Основи на 
технолошко 
инженерство

2 1 1 / 6.5 100%

Информатика
Странски јазик 1
Математика 2
Физика 2
Графика и дизајн
Неорганска хемија
Индивидуална работа
Странски јазик 2
Модна креација
Хемија и физика на 
полимери
Одбрани поглавја од 
органска хемија
Основи на менаџмент
Хемиска 
термодинамика 
Механика

Јунска прва испитна сесија

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

10    9   8       7      6 5

Просечна 
оценка %

Математика 1
Физика 1 1 1 0%
Општа хемија
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Основи на 
технолошко 
инженерство

2 2 0%

Информатика 1 1 / 8 100%
Англиски јазик 1 1 1 / 7 100%
Математика 2 56 / 1 4 1 15 14 6,57 75,00%
Физика 2 56 4 10 18 8 2 11 8,14 80,36%
Графика и дизајн 58 2 6 17 18 8 4 7,53 93,10%
Неорганска хемија 56 4 2 11 8 7 14 7,63 75,00%
Индивидуална 
работа

58 20 19 4 8 2 0 8,89 100,00%

Англиски јазик 2 57 5 6 1 2 42 1 6,75 98,25%
Модна креација 11 4 4 1 1 / 0 9,10 100,00%
Хемија и физика на 
полимери
Одбрани поглавја од 
органска хемија
Основи на 
менаџмент
Хемиска 
термодинамика 
Механика
Текстилни влакна 11 1 3 1 1 / 5 8,67 54,55%
Технологија на 
предење

11 1 4 3 3 / 0 8,27 100,00%

Системи на квалитет 
и стандарди

11 2 1 5 2 1 0 8,09 100,00%

Бизнис комуникации 11 5 3 / 3 / 0 8,91 100,00%
Историја на облека 11 4 4 1 1 1 0 8,82 100,00%
Германски јазик 2 1 1 0 7,00 100,00%

Јунска втора испитна сесија

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

10      9    8      7   6         5

Просечна 
оценка %

Математика 1 1 1 / 6
Физика 1
Општа хемија 1 1
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Основи на 
технолошко 
инженерство

3 3

Информатика
Англиски јазик 1
Математика 2 26 1 24 1 6,04 96,15%
Физика 2 10 1 / 4 2 3 7,00 70,00%
Графика и дизајн 6 1 2 2 1 7,40 83,33%
Неорганска хемија 21 5 10 3 3 7,11 85,71%
Индивидуална 
работа

4 1 1 1 1 8,00 75,00%

Англиски јазик 2
Модна креација 1 1
Хемија и физика на 
полимери
Одбрани поглавја од 
органска хемија
Основи на менаџмент
Хемиска 
термодинамика 
Механика
Текстилни влакна 4 1 2 1 /
Технологија на 
предење
Системи на квалитет 
и стандарди
Бизнис комуникации
Историја на облека
Германски јазик 2

Септемвриска  испитна сесија

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

10     9    8       7      6 5

Просечна 
оценка %

Математика 1
Физика 1
Општа хемија 1 1
Основи на 
технолошко 
инженерство

1 1 /
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Информатика 2 1 1 /
Англиски јазик 1
Математика 2 4 2 /
Физика 2 5 1 2 /
Графика и дизајн 4 1 1 1 /
Неорганска хемија 4 1 1 1
Индивидуална работа 5 1 1 2
Англиски јазик 2 1 / 1
Модна креација 1 1 /
Хемија и физика на 
полимери
Одбрани поглавја од 
органска хемија
Основи на менаџмент
Хемиска 
термодинамика 
Механика
Текстилни влакна 1 1 /
Технологија на 
предење
Системи на квалитет 
и стандарди
Бизнис комуникации
Историја на облека
Германски јазик 2

Октомвриска  испитна сесија

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

10      9     8     7     6 5

Просечна 
оценка %

Математика 1 1 1 /
Физика 1 1 1 /
Општа хемија 2 1 1
Основи на 
технолошко 
инженерство

2 1 /

Информатика
Англиски јазик 1
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Математика 2 1 1 /
Физика 2
Графика и дизајн 1 1 /
Неорганска хемија
Индивидуална работа 1 1 /
Англиски јазик 2
Модна креација
Хемија и физика на 
полимери
Одбрани поглавја од 
органска хемија
Основи на менаџмент
Хемиска 
термодинамика 
Механика
Текстилни влакна
Технологија на 
предење
Системи на квалитет 
и стандарди
Бизнис комуникации
Историја на облека
Германски јазик 2

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ НА  ФАКУЛТЕТОТ
Р.бр. Опрема Тип Намена Количина

1. Персонални компјутери Fujitsu-
Siemens

кабинети 12

2. Персонални компјутери Hailer Лабораторија 16
3. Персонални компјутери Hailer Лабораторија 16
4. Преносни компјутери Fujitsu-

Siemens
Настава 2

5. Преносни компјутери HP Настава 1
6. Принтери Xerox 3428 настава 2
7. Принтер/форокопир Xerox Docu Администрација 1
8. LCD проектори 

преносни
настава 2

9. LCD проектори 
монтирани

Acer Предавална 1 1

10. Фотоапарат Canon 1
11. IP телефони Cisco Администрација 12
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12. Клима уреди Предавални 2
13. Клима уреди Лабораторија 1
14. Клима уреди Администрација 2

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ   
За изведување на наставата во трите студиски години обезбедени се 

инфраструктурни услови и тоа:
Постои доволен број на предавални, училници кабинети и лаборатории;
постои доволен број на санитарни чворови
предавалните се опремени со соодветен мебел;
интернет приклучоци се поставени во сите простории

ТЕКОВНА ПРОБЛЕМАТИКА
1. Интензивно се работи на проблемот со греење. Се вршат некои 

преправки на системот за  да се обезбедат подобри услови за работа. 
Р.бр. Просторија Број на места м2 Локација

1. Предавална 1 80 72
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

2. Училница 1 40 36
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

3. Училница 2 40 36
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

4. Училница 3 40 36
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

5. Училница 4 24 30
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

6. Кабинет по 
информатика

32 42
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

7. Кабинет по 
информатика

32 42
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

8. Лаб 1 (во 
подготовка)

16 40
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

9. Лаб 2 (во 
подготовка)

40
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

10. Лаб 3 (во 
подготовка)

40
Технолошко-технички 
факултет Пробиштип

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Предметите од студиските години се покриени со соодветни учебници, 

скрипти, и авторизирани предавања кои се во склад со Правилникот за 
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип во хартиена и електронска форма.

Сите предавања се ставени на Moodle така да сите студенти имаат 
пристап до нив и тоа како редовни така и вонредни. Постојано се води 
електронска евиденција за активностите на студентите.
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8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
Факултетот има добиено  Темпус проект 158989-TEMPUS-1-2009-

BE-TEMPUS-JPHES
Име на проектот: Creation of university-enterprise coorporation net-

works for education on sustainable technologies 
Координатор на проектот за УГД: Доц. д-р Винета Сребренкоска
Во текот на извештајниот период аплицирано е за повеќе проекти и 

тоа:
1. Аплицирање за развојно-истражувачки проект во МОН - резултати 

сè уште нема објавено.
2. Аплицирање на научноистражувачки проект во МОН - добиени се 

резултати и проектот е одбиен за финансирање
3. Подготвување на елаборат за лабораторија за нови материјали - 

елаборатот е позитивно оценет и апликацијата премина во наредните 
три фази или поточно до објавување на тендер за опремата. 

Направени се првични контакти со Текстилен колеџ од Универзитетот 
„Неофит Рилски“ од соседниот Благоевград, Република Бугарија, каде 
добивме начелна согласност за соработка и во наставата и науката. 

Од контактите на нашиот координатор за Темпус проект воспоставени 
се контакти со сродните факултети во регионот и тоа: Лесковац и Нови 
Сад, Р. Србија, и Зворник, БиХ.

9. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ  И УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ 

Автор

го
ди
на

Н
ас
ло
в 
на

 
тр
уд
от

Објавен во

Д
ом
аш

но
 

сп
ис
ан
ие

С
тр
ан
ск
о 

сп
ис
ан
ие

М
еѓ
ун
ар
од
но

 
сп
ис
ан
ие

V.Srebrenkoska, 
G.Bogoeva-
Gaceva and 
D.Dimeski

2009

Composite 
material based 
on ablative 
phenolic resin 
and carbon 
fi bers

Journal of the 
Serbian Chemical 
Society, Vol. 74: 
441-453

Imact 
factor :
0.661

V.Srebrenkoska, 
G.Bogoeva-
Gaceva, 
M.Avella, 
M.E.Erico  and 
G.Gentile

2009

Utilization 
of recycled 
polypropylene 
for production 
of eco-com-
posites

Polymer-Plastics 
Technology and 
Engineering, Vol. 
48, pp. 1113–1120

Imact 
factor :
0.510
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Vineta Srebren-
koska, Gor-
dana Bogoeva 
Gaceva, Dimko 
Dimeski

2009

Compari-
son of the 
conventional 
moulding 
techniques for 
preparation of 
polymer eco-
composites

Macedonian Jour-
nal of Chemistry 
and Chemical En-
gineering, Vol. 28, 
No. 1, pp. 99–109

_
Imact 
factor :
0.20

D.Dimeski, 
D.Spaseska, 
V.Srebrenkoska

2009

Ballistic 
strength of 
fabrics for 
personal pro-
tection

Journal of Engi-
neering & Process-
ing Management

_

1. Vineta 
Srebrenkoska, 
Gordana 
Bogoeva 
Gaceva, Niko 
Herakovic

2010

Biocmpos-
ites based on 
poly(lactic 
acid) and their 
recyclability

New Biotechnol-
ogy,
Prifaten za 
pecatenje

Imact 
factor :
2.0

Snezana 
Stavreva-Veseli-
novska, Jordan 
Zivanovic and 
Milena Gokik

2009 Smart learn-
ing with smart 
board

3rd International 
conference CUR-
RICULUMS AF 
THE EARLY AND 
COMPULSORY 
EDUCATION, 
12-14 November, 
Zadar, Croatia, pp. 
355-366, 
ISBN 978-953-
7210-24-3.

Snezana 
Stavreva-Veseli-
novska, Jordan 
Zivanovik, 
Sonja Petrovska

2009 Opera-
tional system 
Edubuntu

Научна  
конференция с  
международно 
участие, 
Предучилищното 
детство и 
отговорностите 
на съвременното 
общество”, 25-27 
noemvri, Burgas, 
R. Bugarija.
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Snezana Stav-
reva Veselinovs-
kaa, Sonja Petro-
vskaa , Jordan 
Zivanovika

2010
How to help 

children 
understand 
and respect 

nature?

WCES-2010, 
World Conference 
on Educational 
Sciences, Bahce-
sehir University, 
Istanbul – Turkey, 
04-08 February, 
Academic World 
Education & 
Research Center, 
Near East Univer-
sity Post Offi ce, 
P.O. 943, Nicosia 
– Cyprus, 
abstracts book , pp. 
181
1877-0428 & 2010  
Published by Else-
vier Ltd.
Available online 
at www.sciencedi-
rect.com
Procedia Social 
and Behavioral 
Sciences 2 (2010) 
pp. 2244-2247
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Snezana Stav-
reva Veseli-

novskaa, Jordan 
Zivanovika, 

Sonja Petrovska, 
Milena Gokikb,  

2010

Interactive 
learning in pro-
grammed teach-
ing of the sub-
ject “Based of 
nature science” 
at pedagogi-
cal faculties in 
the Republic of 
Macedonia (ICT 
tools in Biology 
education),

WCES–2010, World 
Conference on 
Educational Sci-
ences, Bahcesehir 
University, Istan-
bul – Turkey, 04-08 
February, Academic 
World Education & 
Research Center, 
Near East University 
Post Offi ce, P.O. 943, 
Nicosia – Cyprus. 
abstracts book , pp. 
182.
1877-0428 & 2010 
Published by Else-
vier Ltd.
Available online at 
www.sciencedirect.
com
Procedia Social and 
Behavioral Sciences 
2 (2010) pp. 2253-
2259

x

Александра 
Ристеска, 
Йордан 
Живанович, 
Ристе Тимовски

2010

Едно друго
доказателство 
на теоремата 
на Островски – 
Канторович за 
сходимост на 
метода
на Нютон

Тенденции в 
развитието на 
индустриалните 
системи и 
технологии, 
Благоевград 2010, 
ISSN 1314-0183

X

Snezana Stavre-
va-Veselinovska

Jordan Ziva-
novik

2010

THE USE OF 
THE LEARN-

ING MAN-
AGEMENT 
SYSTEM 

‘MOODLE’ 
FOR STUDY-

ING OF 
SELECTED 

CHAPTERS OF 
BIOLOGY

Natura Monteneg-
rina,  Podgorica, X
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2. Kiro Mojsov 2009

Researching the possi-
bilities of the pectolytic 
enzyme biosynthesis with 
the Aspergillus species of 
microscopic fungi

Perspectives of Inovations, 
Economics & Business, 
Vol. 3, 2009, pp. 146-148

3. Kiro Mojsov 2010

The effects of inorganic 
salts on biosinthesis of 
pectinolytic enzymes by 
Aspergillus niger

Perspectives of Inovations, 
Economics & Business, 
Vol. 4, 2010, pp. 109-112

4. Kiro Mojsov 2010

Application of solid-state 
fermentation for cellulose 
enzyme production using 
Trichoderma viride

Perspectives of Inovations, 
Economics & Business, 
Vol. 5, 2010, pp. 108-110

Kiro Mojsov, 
Jugoslav Ziberoski, 
Zvonimir Bozi-
novic

2010

The effect of pectolytic 
enzyme treatments on red 
grape mashes of Vranec on 
grape juice yields

Perspectives of Inovations, 
Economics & Business, 
Vol. 7, 2010 

Kiro Mojsov 2010

Experimental investi-
gations of submerged 
fermentation and synthesis 
of pectinolytic enzymes by 
Aspergillus niger: Effect 
of inoculums size and age 
of spores

Applied Technologies & 
Innovations, Vol. 2, 2010, 
pp. 40-46

Kiro Mojsov 2010

The effects of different 
carbon sources on bio-
synthesis of pectinolytic 
enzymes by Aspergillus 
niger

Applied Technologies & 
Innovations, Vol. 3, 2010

10. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ 
КАДАР   

Наставно научниот совет на својата шестнаесетта седница од 
16/02/2010 година ја избра м-р Александра Ристеска во соработничко 
звање помлад асистент по предметите Математика 1 и Математика 2 и 
група сродни предмети.

11.  ДРУГИ АКТИВНОСТИ 
11. 1. Промоција на Факултетот

Во текот на април, мај и јуни 2010 година беше организирана 
промоција на УГД и вработените од нашиот факултет зедоа учество во 
акцијата.

Во распишаниот конкурс од Владата на Република Македонија е 
предвидена дисперзирана паралелка во Штип. 
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Одзивот на матурантите беше многу слаб за разлика од минатата 
година. Тоа се должи, пред сè, на висината на партиципацијата (200 евра на 
матичниот и 100 евра на дисперзираниот) за разлика од минатата година 
кога запишувањето беше без партиципација. 

Моменталната состојба е следнава:
Пробиштип Штип

Прва година 13 19
Втора година 67 /
Трета година 11 /

Сместувањето на студентите од страна е во студентскиот дом во 
Пробиштип, но таму условите едвај се задоволителни.

Исто така, организиран е превоз за вработените кои живеат надвор 
од седиштето на Факултетот и тоа од Штип до раскрсница во Крупиште 
со универзитетско возило. 

11. 2. Настава
Во учебната година 2009/2010 наставата се одвиваше редовно во 

просториите на Кампус 2, во Пробиштип, а од 15/09/2010 започна и 
наставата на дисперзираните студии во Штип заедно со студентите од 
другите технички факултети. Бројот на запишани студенти  во Штип е 
25, а во Пробиштип 7, но на почетокот на семестар дојде до префрлување 
на неколку студенти помеѓу единиците на УГД како и од дисперзираната 
паралелка на матичниот факултет во Пробиштип. Наставата е покриена од 
предметните професори кои предаваат на ФПТН и од нашите професори 
за специфичните предмети.

Во втора и трета студиска година настава се одвива тековно, но се 
јавува проблем во трета година со немање на лаборатории за текстилни 
материјали и за конфекционирање. Проблемот делумно се решава со 
посета на конфекции.

Од оваа учебна година според законот е задолжителна пракса во 
траење од 30 дена, која треба да се реализира преку цела година. Стапено е 
во контакт со Центарот за кариера преку кој ќе биде организирана пракса 
за студентите од првата година.

Студентите од третата година под менторство на пом. асс. м-р Ванѓа 
Димитријева изработија редизајн на влашка носија од овие краишта и имаа 
успешен настап на Меѓународен фестивал „Денови на влашката култура“ 
во Скопје.  
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XVII.13. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ВИНИЦА

Годишен извештај за 2009/2010 год.
Структура

Број ЕМБГ Презиме и име Звање
Пост.
раб.
однос

Договор

1 Панов Зоран
Вон. 
професор

ДА

2 Симеонов Симеон Доцент ДА
3. Тасевски Ангел Доцент ДА
4 Цветков Славчо Асистент ДА
5 Соврески Златко Асистент ДА
6 Андоновиќ Владан Асистент ДА
7 Димитров Сашко Пом. асистент ДА
8 Ристова Емилија Пом. асистент ДА
9 Стефановска Љубица Лаборант ДА
10 Милев Сашко Лаборант ДА
11 Атанасова Сашка Тех. секретар ДА
12 Никица Георгиева Секретар ДА

13 Ампова Христина
Реф. по студ. 
прашања

ДА

14 Миланов Сашко Домаќин ДА
15 Анѓелова Панда Хигиеничар ДА

1. Организациона поставеност
1.1 МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дел од Кампус 2
1.1.1. КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
1.1.2. КАТЕДРА ЗА ГРАДЕЖНА И РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА 
(НЕ АКТИВНА)
1.1.3. КАТЕДРА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА (НЕ 
АКТИВНА)

2. Извештај од одржаните седници на наставно-научниот совет
1. Шеснаесетта редовна седница на Наставно- научниот совет 
 – Одржана на 19.10.2009 год.
 – Записник 2702-53/2  4.11.2009 год.
 – Дневен ред 2702-53/1 14.10.2009 год.
 – Одлуки
 – Одлука за прифаќање на едногодишна претплата на списанието 

„Journal of mechanical inginering
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 – Одлука за прифаќање на едногодишна претплата на списанието 
„Internacional journal of mechanical scines

 – Одлука за прифаќање на едногодишна претплата на списанието 
заварување и заверена конструкција

 – Одлука за прифаќање на едногодишна претплата на списанието 
Заваривање 

 – Одлука за замена на член во Наставно- научниот совет од редовите 
на студентите

 – Одлука за прифаќање на едногодишна претплата на списанието 
Електронска претплата на пристап на база на податоци

 – Одлука за издавање на зборник на Машински факултет
 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија во состав

Претседател  доц. д-р Ангел Тасевски,
Член  доц. д-р Симеон Симеонов,
Член   вон. проф. д-р Зоран Панов

2. Седумнаестта редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 4.11.2009 год.
 – Записник 2702-56/2 19.11.2009 год.
 – Дневен ред 2702-56/1 4.11.2009 год.
 – Одлуки
 – Предлог-одлука за покренување иницијатива за корекција на техничка 

грешка на предлог проектот за основање на Машински факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

 – Одлука за одобување на отсуство на м-р Сашко Димитров за Софија 
Р. Бугарија

 – Одлука за избор на лице за ЕКТС на Машински факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 
лаборант Љубица Стефановска

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-395/2

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-14/74

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-16/10

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 612-7/64

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 612-7/64

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-11/82

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-16/104

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-16/70
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3. Осумнаеста редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 19.11.2009 год
 – Записник 2702-59/2 18.2.2010
 – Дневен ред 2702-59/1 19.11.2009
 – Одлуки
 – Одлука за премин од една на друга едиица на Универзитетот на 

студентот Пешов Борче
 – Одлука за одобрување на отсуство на м-р. Златко Соврески во Прага 

Р.Чешка
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 09-7/260
 – Одлука за корекција на наставен план и програма на Машински 

факултет во согласност со донесената одлука на Сенат за исправка 
на техничка грешка на предлог Елаборатот за основање на Машински 
факултет исправка во наставен план и програма.

4. Деветнаеста  редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 3.12.2010 год.
 – Записник 2702-60/2 18.2.2010 год.
 – Дневен ред 2702-60/1 3.12.2010 год.
 – Одлуки
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 

д-р. Зоран Панов за Љубљана Словенија
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на .м-р 

Сашко Димитров за Трстеник
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 

доц.д-р Ангел Тасевски за Белград Р. Србија
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на асс. 

м-р Емилија Ристова за Белград Р. Србија
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на асс. 

м-р Владан Андоновиќ за Белград Р. Србија.

5. Прва   редовна седница на Наставно – научен совет
 – Одржана на 22.1.2010 год.
 – Записник 2702-30/2 18.2.2010 год.
 – Дневен ред 2702-30/1 21.1.2010 год.
 – Одлуки
 – Предлог-одлука за отворање на нова Студиска програма за транспорт, 

организација и логистика на Машински факултет
 – Предлог-одлука за отворање на дисперзирани студиски програми на 

Машинскиот факултет во Струмица
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на м-р 

Сашко Димитров во Софија Бугарија
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 

лаборант Љубица Стефановска за Софија Р. Бугарија
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 – Одлука за покривање на наставата за прва и втора студиска програма 
во учебната 2009/2010 година летен семестар на Машинскиот 
факултет.

6. Втора  редовна седница на Наставно- научен совет
 – Одржана на 18.2.2010 год
 – Записник 2702-31/2 9.3.2010
 – Дневен ред 2702-31/1 17.2.2010
 – Одлуки
 – Одлука за избор на насловен доцент д-р Братица Темелкоска за 

наставно научно подрачје Машинство
 – Предлог одлука за утврдување на бројот на студенти за упис на 

Машинскиот факултет во учебната 2010/2011
 – Одлука за формирање на Редакциски одбор на Машински факултет
 – Одлука за формирање на Издавачки совет на Машински факултет
 – Одлука за формирање на комисија за изготвување нова студиска 

програма на Машинскиот факултет во согласност со одлуката од 
Ректорската управа за отварање на дисперзирани студии во Струмица, 
на Студиска програма за транспорт, организација и логистика во 
состав:

 – доц. д-р Симеон Симеонов
 – м-р Емилија Ристова – соработник
 – м-р Златко Соврески - соработник 
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 09-14/74.

7. Трета  редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 9.3.2010 год
 – Записник 2702-33/2     27.4.2010
 – Дневен ред 2702-33/1 9.3.2010
 – Одлуки
 – Одлука за усвојување на план и програма за нова студиска програма 

насока Транспорт, организација и логистика на Машински факултет
 – Одлука за формирање Деканска управа на Машински факултет во 

состав:
– проф. д-р Зоран Панов
– доц. д-р Симеон Симеонов
– доц. д-р Ангел Тасевски
– Јанакиевски Ристе – студент

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на м-р 
Владан Андоновиќ во Софија Р. Бугарија

 –  Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 
лаборант Љубица Стефановска во Софија Р. Бугарија

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на м-р 
Златко Соврески во Софија Р. Бугарија
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-15/10

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 08-1/168

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 09-7/260

 – Одлука за премин од еден на друг Универзитет
 – Одлука за префрлање од статус редовен студент во вонреден студент
 – Одлука за префрлање од статус редовен студент во вонреден студент
 – Одлука за префрлање од статус редовен студент во вонреден студент
 – Одлука за префрлање од статус редовен студент во вонреден студент
 – Одлука за префрлање од статус редовен студент во вонреден студент
 – Одлука за префрлање од статус редовен студент во вонреден студент
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 09-16/10.

8. Четврта  редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 27.4.2010 год.
 – Записник 2702-41/2 3.6.2010 год.
 – Дневен ред 2702-41/1 27.4.2010 год.
 – Одлуки
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на м-р 

Златко Соврески за Р. Словачка
 – Предлог-одлука за промена на кредитите за предметите во шести 

семестар за студентите кои ќе студираат на студиска програма со три 
години

 – Предлог – одлука за студентите кои ќе ги дополагат предметите 
според студиската програма 2008/2009 година

 – Предлог – одлука за студенти кои ќе студираат на студиска програма 
со три години

 – Предлог-одлука за промена на изборен предмет во осми семестар 
место Технологија на леење и заварување да стои Технологија на 
леење

 – Предлог-одлука за промена на предметите во шести семестар 
Електроника 1 и Електроника 2 на чие место ке биде Електроника и 
Електротехника

 – Предмет – одлука за промена на фондот на часови по предметот 
Англиски јазик на место 1+1+1 да биде 0+0+4

 – Предлог одлука за одобрување на барањето поднесено од Ефтимов 
Ненад студент на Машински факултет

 – Предлог одлиука за воведување на нов предмет во четврти семестар 
Спорстски активности

 – Предлог-одлука за промена на кредитите за предметот Техничка 
механика 2 во втор семестар

 – Предлог-одлука за воведување на нов предмет во прв семестар 
Информатика
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 – Предлог-одлука за промена на кредитите за предметот Машински 
материјали во прв семестар

 – Предлог-одлука за измени на студиската програма на Машински 
Факултет

 – Одлука за ангажирање на наставници и соработници за зимскиот и 
летниот семестар семестар во студиската 2010/2011 год на Машински 
Факултет

 – Одлука за одобрување на отсуство на м-р Златко Соврески во Ресен
 – Одлука за одобрување на отсуство на м-р Емилија Ристова во Скопје
 – Одлука за одобрување на отсуство на м-р Владан Андоновиќ во 

Скопје
 – Одлука за одобрување на отсуство на лаборант Љубица Стефановска 

во Скопје
 – Одлука за одобрување на отсуство на лаборант Сашко Милев во 

Скопје
 – Одлука за одобрување на отсуство на м-р Сашко Димитров во Србија

9. Петта  редовна седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 3.6.2010 год.
 – Записник 2702-46/2 15.6.2010 год.
 – Дневен ред 2702-46/1 3.6.2010 год.
 – Одлуки
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 

Сашко Димитров
 – Одлука за формирање комисија за уписите на студенти на Машински 

факултет за студиската 2010/2011 година
 – Предлог – одлука за одобрување на отсуство за патување во странство 

на Златко Соврески
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 

Златко Соврески
 – Предлог-одлука за ангажирање на наставници и соработници од 

Факултет за природни и технички науки за потребите на Машинскиот 
факултет

 – Предлог-одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Машинскиот факултет за потребите на Машинскиот факултет

 – Предлог – одлука за ангажирање на наставници и соработници од  
факултетот за Информатика за потребите на Машинскиот факултет

 – Предлог – одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Земјоделскиот факултет за потребите на Машинскиот факултет

 – Предлог – одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Филолошки факултет за потребите на Машинскиот факултет

 – Предлог – одлука за ангажирање на хонорарни наставници и 
соработници за потребите на Машинскиот факултет

 – Предлог – одлука за ангажирање на наставници и соработници за 
потребите на Машинскиот факултет 
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 – Предлог – одлука за ангажирање на наставници и соработници од 
Медицинскиот факултет за потребите на Машинскиот факултет

10. Шестта редовна седница на наставно – научен совет
 – Одржана на 15.6.2010 год
 – Записник 2702-49/2 6.7.2010 г.
 – Дневен ред 2702-49/1 15.6.2010 г.
 – Одлуки
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 

Владан Андоновиќ
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 09-16/10
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 612-7/64
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 09-359/2
 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 

положени на друга високообразовна установа бр. 09-14/7.

3. Постигнати резултати на студентите по одделни предмети

Предмет

В
ку
пн
о 
пр
иј
ав
ен
и 

ст
уд
ен
ти

Оценки

В
ку
пн
о 
по
ло
ж
ил
е

П
ро
се
чн
а 
оц
ен
ка

П
ро
це
нт

 н
а 

ст
уд
ен
ти

 к
ои

 
по
ло
ж
ил
е

6 7 8 9 10

Февруарска сесија

Физика 1 прв 
термин

60 23 28 2 / / 53 7 100%

Машински 
материјали прв 
термин

55 23 2 1 / / 26 6 76%

Машински 
материјали прв 
термин

20 10 2 / / / 12 6 60%

Англиски јазик 1 
прв термин

56 23 10 4 4 2 43 7 88%

Англиски јазик 2 
прв термин

2 1 1 / / / 2 6 100%
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Англиски јазик 1 
втор термин

10 8 1 / / 1 10 6 100%

Англиски јазик 2 
втор термин

3 2 / / / 1 3 7 100%

Техничка механика 
прв термин

53 21 8 1 / 2 31 7 94%

Техничка механика 
втор термин

23 3 1 / / / 4 6 50%

Математика 1 прв 
термин

47 34 4 2 / / 40 6 100%

Спојување на 
материјалите прв 
термин

13 8 3 / 2 / 13 7 100%

Системи на 
квалитет и 
стандарди прв 
термин

12 / 1 9 2 / 12 8 100%

Мерење и мерни 
инструменти прв 
термин

12 10 / 2 / / 12 6 100%

Јакост на 
материјалите прв 
термин

11 6 3 1 1 / 11 7 100%

Информационо 
управувачки 
системи прв термин

14 7 5 1 1 / 14 7 100%

Априлска  сесија

Машински 
материјали

3 3 / / / / 3 6 100%

Математика1 1 1 / / / / 1 6 100%

Техничка 
механика1

4 2 / / / / 2 6 50%

Техничка 
механика2

1 1 / / / / 1 6 100%

Англиски јазик 1 3 3 / / / / 3 6 100%

Информационо-
управувачки 
системи

3 2 1 / / / 3 6 100%

Системи на 
квалитет и 
стандарди

3 / 3 / / / 3 7 100%
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Јунска  сесија

Математика 1-прв 
термин

3 / / / / / 0 / 0%

Математика2-прв 
термин

47 17 / / / / 17 6 89%

Математика2-втор 
термин

28 8 / / / / 8 6 28%

Машински 
материјали-прв 
термин

5 2 / / / / 2 6 40%

Машински 
материјали-втор 
термин

2 / 7 / / / 1 7 100%

Физика1-прв 
термин

4 2 2 / / / 4 6 100%

Физика2-втор 
термин

49 18 26 1 / / 45 7 100%

Техничка 
механика1-прв 
термин

3 3 / / / / 3 6 100%

Техничка 
механика1-втор 
термин

5 / / / / / 0 / 0%

Техничка 
механика2-прв 
термин

12 9 2 1 / / 12 6 100%

Техничка 
механика2-втор 
термин

31 7 1 1 / / 9 6 60%

Информатика 6 1 4 1 / / 6 7 100%

Индивидуална 
работа

6 5 / 1 / / 6 6 100%

Испитување на 
материјалите

2 2 / / / / 2 6 100%

Англиски јазик1-
прв термин

3 2 / / / / 2 6 67%

Англиски јазик2-
прв термин

47 20 11 3 3 4 41 7 89%

Англиски јазик2-
втор термин

3 1 1 / / / 2 6,5 67%

Графика и дизајн-
прва година

34 9 8 16 1 / 34 7 100%
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Графика и дизајн-
втор термин

8 4 / / / / 4 6 100%

Спојување на 
материјалите-прв 
термин

1 / 1 / / / 1 7 100%

Механика на 
флуиди-прв термин

13 9 4 / / / 13 6 100%

Машински 
елементи-прв 
термин

11 9 / 2 / / 11 6 100%

Машински 
елементи-втор 
термин

1 1 / / / / 1 6 100%

Современо 
инжeнерски 
материјали-прв 
термин

9 5 1 / 2 / 8 7 100%

Современо 
инженерски 
материјали-втор 
термин

3 3 / / / / 3 6 100%

Индустриски 
менаџмент-прв 
термин

12 / 5 4 2 1 12 8 100%

Индустриски 
менаџмент-втор 
термин

1 / 1 / / / 1 7 100%

Нумеричка 
математика-прв 
термин

5 1 3 / / / 4 7 80%

Нумеричка 
математика-втор 
термин

12 3 2 / / / 5 6 42%

Мерење и мерни 
инсртументи-прв 
термин

3 / 2 / / / 2 7 100%

Информационо-
управувачки 
системи-прв 
термини

2 / 1 1 / / 2 6 100%
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Септемвриска  сесија

Графика и дизајн 6 3 / / / / 3 6 100%

Математика 1 4 3 / / / / 3 6 100%

Англиски јазик 2 2 1 / / / / 1 6 100%

Техничка механика 
2

12 5 / / 1 / 6 6 75%

Техничка механика 
1

8 5 / / / / 5 6 63%

Машински 
материјали

3 2 / / / / 2 6 67%

Информационо-
управувачки 
системи

1 / / / / / 0 / /

Современо-
инженерски 
материјали

1 / / / / / 0 / /

Мерење и мерни 
инструменти

1 1 / / / / 1 6 100%

Индустриски 
менаџмент

2 / 2 / / / 2 7 100%

Нумеричка 
математика

8 1 / / / / 1 6 12%

Математика 2 16 13 / / / / 13 6 100%

Октомвриска дополнителна сесија

Англиски јазик 2 1 1 / / / / 1 6 100%

Техничка механика 
2

4 1 / / / / 1 6 100%

Машински 
материјали

3 2 / / / 1 3 7 100%

Графика и дизајн 4 4 / / / / 4 6 100%

Техничка механика 
1

1 / / / / / / / /
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Мерење и мерни 
инструменти

1 / / / / / 0 / /

Нумеричка 
математика

1 1 / / / 1 1 6 100%

Математика 1 8 6 1 / / / 7 6 100%

Математика 2 2 1 1 / / / 2 6 100%

4. Техничка опременост
Р.б. Опрема Тип Намена Број
1 Персонални компјутери Кабинети 12

2 Персонални компјутери
Информатички 
кабинет

15

3
Преносни компјутери - 
лаптопи

Предавања 2

4 Преносен компјутер - лаптоп
Fujitsu - 
Siemens

Администрација 1

5 LCD проектор Предавања 2
6 Печатач Администрација 1
7 Фотокопир Администрација 1
8 IP телефони CISCO Администрација 12

Просторни услови 
За изведување на студиската програма се обезбедени минималните  

инфраструктурните параметри, просторни, техничко-технолошки, 
лабораториски и  други ресурси кои се неопходни за реализација на 
наставата. 

Вкупна бруто површина

Р.б. Просторија
Бр. на 
места

м2 Каде се наоѓа просторијата

ознака

1. Училница 1 У1 60
Административна зграда на 
„Агробар“ - Виница

8. Училница 2 У2 40
Административна зграда на 
„Агробар“ - Виница

9.
Кабинет по 
информатика

И1 20
Административна зграда на 
„Агробар“ - Виница

Вкупен број места
Вкупна нето површина
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5. Издавачка дејност
Предметите од  студиската  програма  се покриени со соодветни 

учебници, скрипти и авторизирани предавања, кои се во согласнос 
со Правилникот за  остварување  на  Издавачка  дејност во рамките 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и истите се доставуваат  до 
постоечките  универзитетски книжарници.  

6. Научноистражувачка и апликативна работа
Проф. д-р Зоран Панов (главен проектант)

1. ТЕХНОЕКОНОМСКА СТУДИЈА ЗА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА 
ИСКОПАН И УТОВАРЕН ЈАГЛЕН (ЈАЛОВИНА) ОД РУДНИК 
„БРОД – ГНЕОТИНО“ – БИТОЛА, Штип, Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, ФПТН, 2009, 74 стр., 5 граф. прилози, (раководител 
на проектот)

2. УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА НАДВОРЕШНО 
ОДЛАГАЛИШТЕ ВО 0-ТИ БТО СИСТЕМ, РУДНИК „СУВОДОЛ“, 
РЕК „БИТОЛА“, АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК 
„БИТОЛА“, НОВАЦИ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 
2010

3. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА САНАЦИЈА 
НА СВЛЕЧИШТЕТО ОД СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА  
ЦЕНТРАЛНОТО РУДНО ТЕЛО НА РУДНИКОТ „БУЧИМ“ – 
РАДОВИШ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – 
ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010

4. ТЕХНОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА 
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНА ОПРЕМА ЗА ПЕ РУДНИЦИ, АД 
ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“, НОВАЦИ, 
Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен 
проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010

5. МЕСЕЧНИ АНАЛИЗИ НА СТАБИЛНОСТА НА КОСИНИТЕ 
ОТКОПНИТЕ БЛОКОВИ ВО ПЕ РУДНИК „СУВОДОЛ“, АД 
ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“, НОВАЦИ, 
Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен 
проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2009/10

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВЕШТАИ – АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТА 
НА КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ НА КОСИНИТЕ НА 
ОТКОПНИТЕ БЛОКОВИ НА ПЕ РУДНИК „СУВОДОЛ“, АД 
ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“, НОВАЦИ, 
Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен 
проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 2009/2010

7. ПРОЕКТ ЗА ТРАНСПОЗИЦИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
НА ЕУ ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО, ИНСТИТУТ 
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И GTZ МАКЕДОНИЈА, Секторски комитет 
за услови во кои се користи техничката опрема, член на секторски 
комитет и консултант во проектот, 2009/2010
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8. УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА НАДВОРЕШНО 
ОДЛАГАЛИШТЕ ВО 1-ВИ БТО СИСТЕМ, РУДНИК „СУВОДОЛ“, 
РЕК „БИТОЛА“, АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА РЕК 
„БИТОЛА“, НОВАЦИ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип 
2010

9. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ВНАТРЕШНО ОДЛАГАЛИШТЕ НА ЈАЛОВИНА ВО ЈУЖНИОТ 
ДЕЛ НА ПОВРШИНСКИОТ КОП „БУЧИМ“, Институција: 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант 
проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010

10. ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА ЈАГЛЕН ВО ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ „НЕГОТИНО“, 
НЕГОТИНО, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, Институција: 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант 
проф. д-р Зоран Панов, Штип 2010

8. Објавени трудови
1. RISTOVA, Emilija Публикуван труд на VII Интернационален конгрес 

“Machinery, Technology, Materials”, Софија, Бугарија, 26-28 05/2010
2. RISTOVA, Emilija Публикуван труд во годишниот зборник на 

Факултетот за природно-технички науки, УГД, 09/2010
3. Stefanovska, Ljubica Објавени два труда во годишниот зборник на 

Економски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, 
Годишен зборник 2009 Yearbook, Volume 1

4. Stefanovska, Ljubica Учество со пријавен и објавен труд на  VI 
Интернационален конгрес “Machinery, Technology, Materials”, 
Софија, Бугарија, 26-28.5.2010

5. Cvetkov.Slavco Предавања во вид на интерна скрипта од 200 страници 
за трета година по предметот „Машини и алати“. Тоа е основен 
материјал за учење на студентите.

6. Cvetkov.Slavco Предавања во вид на интерна скрипта од 200 страници 
за трета година по предметот „Машини и алати“. Тоа е основен 
материјал за учење на студентите.

7. Simeonov Simeon Предавања во вид на интерна скрипта, 4 броја
8. Zlatko Sovreski: Palivové články - minulost, současnost a budoucnost, 

ČVUT fakulta dopravní, Praha – Česká republika – Горивни келии – 
минато, сегашност и иднина,11/2009

9. Zlatko Sovreski, Angel Tasevski; Solar cars Technology and energy 
effi cient management system, International Congres – Machines, 
Technologies, Materials, 26-28.05. Sofi a 2010, Bulgaria, 05/2010

10. Zl. Sovreski, J. First and J. Kovanda: Life-cycle analysis of greenhouse 
gas emmission and energy efi ciency of hydrogen fuel cell scooters – 
faculty of Transportation Sciences, Chech Technical University in Prague, 
Czech republic, 10/2010
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11. Златко Соврески, Антон Чаушевски, Софија Николова; Економско 
вреднување на еколошките влијанија од термоенергетски 
постројки,  Меѓународно советување, ЕНЕРГЕТИКА 2010, ЗЕМАК, 
7 –9 октомври 2010  Охрид., 10/2010

12. Златко Соврески, Антон Чаушевски, Софија Николова; Економско 
вреднување на еколошките влијанија од термоенергетски постројки,  
Меѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2010, ЗЕМАК, 7 –9 
октомври 2010  Охрид, 10/2010

13. Causevski, A., Sovreski, Z., Nikolova, S., Minovski, D.; Economical 
Analysis of Ecological Impacts From Thermal Power Plants, 9th 
International Conference  ENERGETIKA-EKOLOGIA-EKONOMIA 
2010, 18. – 20. may 2010   Tatranske Matliare, Slovakia., 05/2010

14. Антон Чаушевски, Златко Соврески, Софија Николова: Споредба 
на пресметковните и мерените резултати на емисија на полутанти за 
ТЕЦ Битола, Меѓународна конференција MAKO CIGRE, Охрид, 4-6 
октомври 2009,10/2009

15. Златко Соврески, Ангел Тасевски, Емилија Ристова, Антон 
Чаушевски: Importance of planning in the protection of environment, 
3-та Меѓународна конференција за енергија и одрливост на Весекс 
– Институтит во Шпанија (труд кој треба да биде публикуван месец 
4/2011год.), 10/2010

16. З. Соврески, „Чувари на вашиот живот“ - Публикација објавена во 
дневниот Утрински весник (АУТО БИЛД), 08/2009

17.  З. Соврески, „Перниче што живот чува” – Публикација објавена во 
дневниот Утрински весник (АУТО БИЛД), 09/2010

18. З. Соврески, „Вистини и заблуди за воздушните перничина” – 
Публикација објавена во дневниот Утрински весник (АВТО БИЛД), 
04/2010

19. З. Соврески, Апликативниот проект: Лабараторија за механизација и 
возила при Машинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев – 
Штип (Овај апликативен проект е прифатен од страна на Владата на 
РМ поточно од страна на Министерството за образование и наука на 
РМ и е во фаза на реализација од страна на МОН)

20. З. Соврески, Интерна скрипта - Задачи по предметот Техничка 
механика 2 – кинематика и динамика

21. З. Соврески, Интерна скрипта -  Задачи по предметот Техничка 
механика 2 – осцилации

22. ANDONOVIC, Vladan  Публикуван труд на VII Интернационален 
конгрес “Machinery, Technology, Materials”, Софија, Бугарија, 26-
28.5/2010

23. ANDONOVIC,Vladan  Публикуван труд на INTECH 2010 
Интернационален конгрес “International Conference on Innovative 
Technologies”, Прага, Република Чешка, 14-16 9/2010

24. ANDONOVIC, Vladan  Публикуван труд во Mechanical Scientifi c 
Engineering Journal, Volume 29, Number 1, Машински факултет 
Скопје, 2010.
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25. Tasevski Angel I Andonovik Vladan Предавања во вид на интерна 
скрипта по предметот Машински материјали, како основен материјал 
за учење на студентите од прва година.

26. Tasevski Angel I Andonovik Vladan Предавања во вид на интерна 
скрипта по предметот Испитување на машински материјали, 
како основен материјал за учење на студентите од прва година за 
изведување на вежбите.

27. Tasevski Angel I Andonovik Vladan Предавања во вид на интерна 
скрипта по предметот „Современи инженерски материјали“ како 
основен материјал за учење на студентите од втора година.

10. Други активности
Патувања  на  вработените  во  странство
Проф. д-р Зоран Панов

1. Место на патување: Турција, Измир
Датум: 10/2009
Инситутција: “BalkanMine”
Цел на патувањето: присуство на Интернационален симпозиум 

“BalkanMine” во Измир и присуство на работен состанок и избор на нов 
член на Здржението “BalkanMine”.

 
2. Место на патување: Романија

Датум: 4/2010
Инситутција: Универзит Aurel Vlaicu во Арад, Универзитетот 1 

Decembrie 1918 во Алба Јулија. 
Цел на патувањето: потпишување на договори за соработка со 

универзитети во Романија, како и со германската групација TÜV 
Rheinland” со претставништво за Романија.

Асс. м-р Емилија Ристова
1 Место на патување: Обреновац, Србија

Датум: 12/2009
Институција: Тренинг центар за обука на заварувачи 
Цел на патувањето: Посета, воспоставување на соработка со тренинг 

центарот за обука на заварувачи во Обреновац. Размена на знаење и 
методи од областа на заварувањето, размена на искуства по однос на 
имплементацијата на соодветните стандарди за основање на таков тренинг 
центар и кај нас.
2 Место на патување: Белград, Србија

Датум: 12/2009
Институција: Машински факултет, Специјализирана лабораторија за 

испитување на материјали и контрола на опрема без разорување Контрол 
инспект.

Цел на патувањето: Посета и остварен контакт за соработка 
со Машинскиот факултет во Белград, Катедрите за технологија на 
материјали и производно машинство. Посета и воспоставени контакти со 
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Специјализираната лабораторија за испитување на материјали и контрола 
на опрема без разорување на Контрол инспект.

Асс. м-р Сашко Димитров
Место на патување: Скопје
Датум на патување: септември 2010 г.
Цел на патување: присуство на Инфо ден во организација на Минис-

терството за образование и наука и МАНУ
Краток опис за активностите: Од страна на националните координа-

тори беа презентирани можностите за отворените повици за аплицирање 
на ФП7 проекти.

Место на патување: Скопје
Датум на патување: 19.10.2010 година
Цел на патувањето: Присуство на семинарот LabVIEW2010
Краток опис на активностите: Презентација на можностите за при-

мена на  LabVIEW2010 во системи за мониторинг, мехатронички системи, 
мерни системи и други проблеми во инженерството.

Лаборант Љубица Стефановска
Место на патување: Софија
Датум на патување: 14-18 декември 2009 год. и 15-19февруари 2010 г.
Цел на патување: Завршување на обука “Mine Waste Water Treatment 

1,2”, одржана во Софија, Бугарија. 
Краток опис на активностите: 

 – Организирана од AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship) 
Japan и имплементирана од Mitsubishi Materials Techno Corporation, 
во соработка со Geotechmin OOD и поддржана од Министерство за 
економија, трговија и индустрија (METI) Јапонија

 – Прва недела: Предавања и експерименти поврзани со флотација, 
третирање на отпадни води

 – Посета на рудници и разговори со одговорните луѓе од оваа област 
во рудниците

 – Втора недела: предавања и експерименти поврзани со конструирањето 
на опрема за третирање на отпадни води

Место на патување: Скопје
Датум на патување: 12 март 2010 г.
Цел на патување: Присуство на првиот HR Forum, (Форум за човечки 

ресурси) во Македонија на тема: Powerful corporate development through 
employee development

Место на патување: Софија
Дата на патување: 26-28.5.2010 год.;
Цел на патување: Учество со пријавен и објавен труд на VII Inter-

national Congress Machinery, Technology, Materials во Софија, Република 
Бугарија, 26-28.5.2010 год.;
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Краток опис на активностите:
 – Предавања и презентации на трудови поврзани со  машинство, машини 

и  нивна конструкција, нови технологии, материјали, набавки, Supply 
Chain Management;

 – Осврт на моменталната состојба за тематиката на конгресот во 
државите од кои доаѓаат учесниците.
Место на патување: Скопје
Институција која се посетува: Ману – Скопје
Датум на патување: 21 септември 2010 г.
Цел на патување: Присуство на Инфо денот за FP7 програмата во 

Р.Македонија кој беше организиран од страна на МАНУ и Министерството 
за образование и наука.

Асс. м-р Златко Соврески
Место на патување - студиски предстој: Прага, Чешка Република
Институција која се посетува: Факултет за транспорт при ЧВУТ 

Универзитетот во Прага, Чешка Република
Катедра: Транспортна техника и системи
Датум на патување: 11-12/2009
Цел на студискиот предстој: Непосредни активности поврзани со 

докторските студии и докторската дисертација и консултации со менторот 
за д-р дисертација (Вршење на практични испитувања и вежби поврзани 
со докторската дисертација, изведување на теоретска и практична настава 
по наставните предмети кои се составен дел при докторските студии, 
одржување на вежби и консултативни активности на Катедрата за 
транспортни системи и техника при Факултетот за транспорт во Прага-
Чешка Република)

Посета на Фабриката за ШКОДА во Млада Болеслав – непосредно 
запознавање со Техниката и технологијата на возилата на алтернативен 
погон – Автобус на алтернативен Н

2
 погон, 12/2009.

Датум: 16.12.2009 год., 
Одбрана на т.н. „мал доктoрат” и положување на државниот докторски 

испит на Факултетот за транспорт при Катедрата за транспортна техника 
и системи при Универзитетот ЧВУТ во Прага, Чешка Република.

Посетени институции за време на  студискиот предстој за  
2009/2010 год во Ч.Р.:

Институција која се посетува: Министерство за животна средина на 
РЧ

Цели на посетите: 
 – Присуство на семинарот Transport and Environment (Транспорт и 

екологија) – Запознавање со актуелни теми за пристап на транспортот 
и екологијата во земјите од ЕУ - Чешка Република, Застапувана 
од комисијата на ЕУ во Чешка Република  и претставници од 
Министерството за животна средина на Чешка Република, 11/2009

 – Присуство на семинарот за транспорт – Запознавање со актуелни 
теми за пристап на транспортот во ЕУ во Чешка Република, 
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Застапувана од комисијата на ЕУ во Чешка Република застапувано од 
Министерството за животна средина при Чешка Република, 11/2009

 – Присуство на меѓународниот конгрес на тема Патување во вселената, 
11/2009 - Запознавање со млади научно-стручни кадри и работници, 
пред сè, докторанди од целиот свет на кој преку непосреден контакт 
се разменувани искуства од соодветни тематики, 11/2009 г.
Институција која се посетува: Центар за сателитско следење на 

возила.
Цел на посетата: Запознавање со новите технологии за безбедност 

при транспортот и сообраќајот, сателитско пратење на возилата во 
патниот сообраќај во земјите на Европската унија, Размена на искуства, 
презентирање на конкретни проекти, Потенцирање на проблемите 
кои настануваат при примената на овие технологии и нивно соодветно 
решавање. Во склоп на овај семинар беше извршена и непосредна посета 
на Центарот за сателитско пратење на возилата во фирмата Капш во 
Прага-Чешка Република, 08/2010

Место на патување: Скопје
Датум на патување: 12 март 2010 г.
Цел на патување: Присуство на првиот HR Forum, (Форум за човечки 

ресурси) во Македонија на тема: Powerful corporate development through 
employee development

Место на  патување - студиски предстој: Братислава, Словачка 
Република

Датум: 5/2010
Институција: Машински факултет и Факултетот за електротехника 

и информатика при Техничкиот универзитет во Братислава, Словачка 
Република

Цел на предстојот: Учество на семинар за енергетика и животна 
средина на Факултетот за електотехника и информатика при Техничкиот 
универзитет, посета на Машинскиот факултет, воспоставување контакт за 
соработка, размена на искуства од областа на машинството, транспортот, 
заштитата на животната средина, екологијата и енергетиката, како 
и обавување на непосредни консултативни активности поврзани со 
докторската дисертација.

18-20 мај Татранске Матрлиаре – Словачка Република, Непосредно 
учество на (9-та Интернационалната конференција ENERGY-ECOLOGY-
ECONOMY 2010, High Tatras, Slovak Republic) со публикуваниот труд: 
Economical Analysis of Ecological Impacts From Thermal Power Plants, 
Место на патување-студиски предстој: Прага, Чешка Република

Институција: Факултет за транспорт при ЧВУТ Универзитетот во 
Прага, Чешка Република

Катедра: Транспортна техника и системи
Датум: 07/2010
Цел на студискиот престој: Непосредни консултативни активности 
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со менторот во врска со докторската дисертација и учество на научни 
собири-симпозиуми, конфернции, семинари о др.научни активности). 

Присуство на научна конференција ASECAP NEW – Proceeding og 
ASECAP Road Safety Event, по покана од страна на председателот на 
Европската комисија за безбедност при транспортот и сообраќајот во 
земјите членки на ЕУ.

Асс. м-р Владан Андоновиќ
Место на патување: Белград, Србија
Институција која се посетува: Контрол инспект – Белград и 

Термоелектрана Колубара во Младеновац.
Датум на патување (од-до): 9. 12. 2009 – 10. 12. 2009 год.
Цел на патувањето: Посета на школото за заварување и на 

компанијата Контрол инспект кои изведуваат испитувања на заварените 
врски без разорување.

Краток опис на активностите: При посетата беа разгледани 
можностите на компанијата Контрол инспект да изведуваат  испитување 
на заварените врски со методи без разорување. Посетена е школата за 
обука на заварувачи и нивни можности за издавање на сертификати

Доц. д-р Симеон Симеонов
Место на патување: Сараево, Р. Босна и Херцеговина
Датум на патување: 7-9 јули 2010 г.
Цел на патувањето: Учество на работилницата за проекти од FP7 

програмата Транс Бонус во Скопје и Сараево
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XVIII.ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЈА И АРХЕОЛОГИЈА
Во 2010 година Институтот за историја и археологија (ИНИСА) 

ги реализираше активностите според Програмата за 2010 година, но 
беа реализирани и други активности кои во меѓувреме се појавија. 
Реализираните активности овде ги набројуваме со основните податоци, а 
по потреба можеме да доставиме повеќе детали за истите.

Успешна реализација на симпозиумот посветен на Јосиф 
Ковачев. На 29 октомври на Универзитет „Гоце Делчев“, во организација 
на Институтот за историја и археологија (ИНИСА), се одржа Научен 
симпозиум посветен на животот и делото на Јосиф Ковачев, еден од 
најистакнатите штипски и македонски мислители и педагози. Симпозиумот 
„Јосиф Ковачев и неговото време“ започна во 9.30 часот, кога во Градската 
црква „Св. Никола“ во Штип се одржа панихида посветена на Јосиф 
Ковачев. Настанот беше свечено отворен во 10 часот, во конференциската 
сала на Ректоратот на Универзитет „Гоце Делчев“, со говор на деканот на 
Педагошки факултет и раководител на ИНИСА проф. д-р Кирил Цацков. 
По него, свој  говор на тема Просветителската дејност на Црквата низ 
вековите одржа надлежниот митрополит брегалнички г. Иларион.  Свој 
говор на Симпозиумот одржа и ректорот на Универзитетот проф. д-р 
Саша Митрев, кој го истакна значењето на Универзитетот „Гоце Делчев” 
како единствена јавна високообразовна установа во источниот дел на 
Република Македонија. Симпозиумот продолжи со промоција на книгата 
„Образованието во Македонија“ на проф. д-р Киро Камберски од страна на 
д-р Сузана Миовска-Спасева.  Потоа почна промовирањето на трудовите 
и материјалите подготвени за Симпозиумот. Беа претставени вкупно 27 
трудови од учесници од неколку градови на Република Македонија. На 
крајот беа донесени заклучоци, кои беа доставени до Универзитетскиот 
Сенат, со што овој прв симпозиум организиран од Институтот за историја 
и археологија при УГД успешно ја заврши својата работа.

Учество на  Научната конференција организирана од страна 
на МАНУ и Украинската академија за наука и уметниост (НАНУ). 
На научната конференција, што од 1 до 3 октомври 2010 г. се одржа во 
просториите на УГД во организација на УГД и на МАНУ посветена на 
македонско-украинските односи активно учество имаше и ИНИСА. На 
оваа конференција, по покана од МАНУ, ИНИСА пријави два свои труда 
и тоа трудот „Украинската емиграција во Штип меѓу двете светски 
војни“ од м-р Верица Јосимовска и трудот „Придонесот на украинските 
лекари во надминувањето на маларијата и другите заразни болести во 
Штипско“  од проф. Елена Јосимовска. На конференцијата настапи Верица 
Јосимовска, чиј труд беше високо оценет од гостите од Украина, додека 
Елена Јосимовска, заради оправдани причини,  не настапи, иако и нејзиниот 
труд ќе биде објавен во Зборникот што треба да биде објавен во Украина. 
Следниот ден по конференцијата (2.10.) членовите на ИНИСА м-р Оливер 
Цацков и Александар Донски ги придружуваа високите гости од Украина 
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и од МАНУ на екскурзијата до античкиот град Баргала и градскиот музеј 
при што ги запознаа со дел од историјата на нашиот град и држава.

Објавена книгата „Античките Македонци не биле Грци“.  Во 
април 2009 година група од околу триста учени од неколку држави во 
светот, главно експерти по античка историја, упатија Отворено писмо до 
Претседетелот на САД, Барак Обама, и до други политичари од САД и 
ширум светот, во кое се тврди дека античка Македонија отсекогаш била 
„грчка“; дека денешните Македонци „немаат право“ да се повикуваат на 
античката историја и на името Македонија и низа други прогрчки обоени 
ставови. Ова Писмо и денес масовно се шири низ Интернет и истото кон-
тинуирано нанесува огромна штета на угледот на Македонија пред светс-
ката јавност. И македонските медиуми долго време објавуваа податоци 
за ова Пис мо, но ниту  една институција или поединец од Македонија 
и од странство до се га не реагираше посериозно со аргументи против 
содржината на ова Писмо.  Но, во 2010 година е изработен Одговор на 
писмото до Претседателот Обама од страна на прогрчки ориентираните 
автори. Автор на Одговорот е Александар Донски од Институтот за 
историја и археологија при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип. 
Во Одговорот аргументирано се побие ни сите наводи во Писмото до 
Претседателот Обама. Врз основа на цитати од автентични антички 
извори докажани се сите манипулации, еднос тра ни толку вања, па дури и 
ноторни лаги застапени во Писмото од прогрчки ориентира ните автори. 
Одговорот подготвен од А. Донски под наслов „Античките Македонци не 
биле Грци“ веќе е објавен во две посебни изданија - едното на маке донски, 
а другото на англиски јазик и истиот масовно се шири меѓу домашната 
и светска јавност со помош на македонската дијаспора. Преводот на 
англиски е изработен од Милкица Панева, а лектурата е од Мајкл 
Брекстон (поранешен американски дипломат) од Вашингтон. Двете верзии 
се објавени во издание на Македонското литературно друштво „Григор 
Прличев“ од Сиднеј и ЕМАРИ од Штип. На 30.9.2010 г. во организација 
на Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј 
во склопот на манифестацијата Денови на македонската култура беше 
одржана  промоција на оваа книга. Промоцијата се одржа во „St George 
Migrant Resource Centre“.

Објавување на годишното списание. Во текот на 2010 година 
продолжија активностите за објавување на првиот Зборник со историски 
трудови во издание на ИНИСА. Сите потребни подготовки беа завршени и 
во моментов се чека само уште печатењето. Во првиот број со свои стручни 
трудови ќе бидат застапени следните автори:  д-р Кирил Цацков, д-р Ванче 
Стојчев, д-р Ѓорги Малковски, д-р Зоранчо Малинов, д-р Стојан Ристески, 
д-р Звонимир Николовски, м-р Трајче Нацев, м-р Драган Зајковски,  м-р 
Оливер Цацков, м-р Страшко Стојановски,   м-р Ицо Најдовски, Верица 
Јосимовска, Душан Синадиновски, Ристо Стефов, Гоце Ангеличин Жура, 
Елена Јосимовска и Александар Донски.
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Подготовка на зборник со трудовите од одржаниот симпозиум 
посветен на Јосиф Ковачев. По одржувањето на научниот симпозиум 
„Јосиф Ковачев и неговото време“, почната е активност за прибирање и 
подготовка на трудовите од авторите кои учествуваа на симпозиумот.

Старогрчки и други антички сведоштва за посебноста на 
античките Македонци.   Во рамките на ИНИСА, од страна на Александар 
Донски, почната е работата на истражувачкиот проект под наслов 
„Старогрчки и други антички сведоштва за засеб носта на античките 
Македонци”. Како резултат на ова истражување ќе биде претставена 
богата евиденција на автентични сведоштва од близу шеесет старогрчки 
и други антички  автори, кои децидно тврделе дека античките Македонци 
биле посебен народ во однос на античките Грци. Секој од овие автори ќе 
биде презентиран поединечно (со куса биографија и со ударните извадоци 
од неговите дела во кои децидно посочува на етно-културната посебност 
на античките Македонци како народ). Најголемиот дел од овие сведоштва 
досега воопшто не се објавени во македонската јавност. Ќе бидат направени 
напори за превод на оваа книга на англиски јазик.

Работа на истражувачкиот проект посветен на животот во Штип 
по заминувањето на турската власт. Ова истражување, спроведувано од 
м-р Оливер Цацков,  продолжува од минатата година и истото е посветено 
на карактеристиките на животот во Штип по заминувањето на Турците од 
овие простори. Преку содржината на ова истражување би требало да се 
долови сликата и времето за кое се зборува. Почнувајќи од препознатливата 
архитектура, водоснабдувањето, семејните традиции, занаетчиството и 
трговијата, богатата штипска чаршија, просветата и културата, верските 
и револуционерните  традиции до здравствено социјалната состојба и 
воените прилики. Ќе бидат опфатени  страдањата на цивилното население 
во Штип во време на војните што уследиле  потоа: Првата и Втората 
балканска војна особено во време на Брегалничката битка и страотната 
епидемија од колера.

Библиотеката на ИНИСА. Институтот за историја и археологија 
и во текот на 2010 година, во склад со своите можности, продолжи со 
набавката книги за библиотеката, кои се распоредени по теми и историски 
периоди. 

Проширување на електронската библиотека. Во рамките 
на  ИНИСА уште од минатата година е почнат процес на создавање 
база на податоци  (електронска библиотека) со делата на историчари 
и хроничари кои пишувале за Македонија од сите временски епохи. 
Досега електронската библиотека на ИНИСА содржи дела од близу 
илјада историчари и хроничари од антиката. Најголем дел од овие дела 
се напишани на стари јазици (коине и латински), а дел се на англиски и 
германски. Овој процес продолжи и во текот на 2010 година.
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Учество на симпозиуми и научни конференции. Во текот на 2010 
година членовите и надворешмните соработници на ИНИСА учествуваа 
и на неколку симпозиоуми и научни конференции. Така, на пример, на 
симпозиумот посветен на Јосиф Ковачев под наслов „Јосиф Ковачев 
и неговото време“ со свои трудови учествуваа: д-р Кирил Цацков, 
д-р Зоранчо Малинов, м-р Оливер Цацков, м-р Верица Јосимовска и 
Елена Јосимовска. На научната конференција организирана од МАНУ 
и Украинската академија (НАНУ) учествуваа: м-р Верица Јосимовска 
и Елена Јосимовска. На симпозиумот организиран од Друштвото на 
етнолози на Македонија (одржан во Штип на 20.09.2010) учествуваа: д-р 
Зоранчо Малинов и м-р Оливер Цацков, кој во текот на 2010 учествуваше 
и на два меѓународни симпозиуми во Црна Гора.

Изработена Предлог-програма за одбележување јубилеи за 2011 
година. Соработката на ИНИСА со Собранието на Република Македонија 
продолжи и во текот на 2010 година. На барање од Комисијата за култура, 
Александар Донски и м-р Оливер Цацков, ја изготвија Предлог-програмата 
за одбележување јубилеи за 2011 година на државно ниво. Оваа Предлог-
програма содржи 21 предлог и истата беше пратена до Собранието на РМ 
во предвидениот рок.

Одржување на веб-страната. Во текот на 2010 година продолжи 
одржувањето и надградувањето на веб-страната на ИНИСА, која 
континуирано беше надополнувана со нови содржини и информации за 
активноста на ИНИСА. 

Медиумско претставување. Во 2010 година, работата на ИНИСА 
беше претставнеа и преку одделни медиуми. Соодветно медиумски беше 
покриен симпозиумот „Јосиф Ковачев и неговото време“ преку интервју 
за регионалните радио и ТВ станици со раководителот на ИНИСА д-р 
Кирил Цацков. За делови од работата на ИНИСА објави и „Австралиско-
Македонскиот неделник“ од Мелбурн. Претставување на ИНИСА преку 
Радио Штип, преку „Универзитетски весник“ и преку Радио УГД ФМ 
имаше и Александар Донски.

Средба со Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге 
Иванов. На 3 декември 2010 год., претставникот на ИНИСА Александар 
Донски, оствари средба со Претседателот на Република Македонија, 
д-р Ѓорге Иванов, во Претседателската резиденција во Скопје. На 
средбата Претседателот Иванов беше запознат со тековните и со досега 
реализираните активности и проекти на ИНИСА, како и со оние што 
треба да бидат реализирани во догледно време. Притоа Донски истакна 
дека иако ИНИСА претставува нов Институт, сепак за релативно кратко 
време успеа да реализира неколку значајни проекти.
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Настапи за време на одбележувањето годишнини. Во текот на 
2010 годинас ИНИСА (исто како и претходната година) учествуваше 
во одбележувањето на сите јубиели на УГД преку пригодни говори 
подготвувани и читани од м-р Оливер Цацков.

Рубрика на Радио УГД ФМ. Во текот на 2010 година продолжи 
соработката помеѓу ИНИСА и радио УГД ФМ. Еднаш неделно беше 
емитувана рубриката под наслов „Историјата не е само минато“, чии автори 
беа членови и надворешни соработници на ИНИСА. Беа емитувани вкупно 
петнаесет емисии, но по летниот одмор, беше договорено соработката со 
Радио УГД ФМ да добие нова форма.

Соработка со странски субјекти. Во текот на 2010 година 
ИНИСА соработуваше и со странски субјекти. Во тек е гостувањето на 
фулбрајтовата стипендистка Јелена Форестер Кнежевиќ од САД, која е 
дојдена овде за да ја проучува македонската историја, јазик и култура, за 
што добива помош од ИНИСА. Во 2010 ИНИСА одржуваше контакти 
и имаше соработка и со организации и историчари Македонци од 
дијаспората. 

Состаноци. Во текот на 2010 година ИНИСА редовно одржуваше 
состаноци на кои   присуствуваа членови и надворешни соработници. 
На овие состаноци се анализираа тековните активности на ИНИСА и се 
договараа и подготвуваа идните проекти. Копии од записниците од сите 
овие состаноци редовно се доставуваа до надлежните органи на УГД и во 
архивата на ИНИСА.

Административна работа и преписка. Во текот на 2010 година 
ИНИСА редовно подготвуваше и испраќаше месечни извештаи за својата 
работа, како и планови за идната работа во следниот месец. Членовите  на 
ИНИСА вршеа и обемна преписка со соработниците и со заинтересираните 
за соработка со ИНИСА.  Во декември 2010 ИНИСА достави Предлог за 
одржување симпозиум посветен на истакнати личности од штипско Ново 
Село под наслов „Личностите од штипско Ново Село, кои оставиле белег 
на едно време“, за во 2011 година.

XIX.ОДДЕЛ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
I.Вовед
Одделот за јавни набавки на Универзитето т„Гоце Делчев“ - 

Штип завршува уште една успешна година исполнета со активности од 
најразличен вид и  побогат со искуства од третата година од примената на 
Законот за јавните набавки и подзаконските акти веќе подготвува планови 
и за идната година.

Најпрвин ќе се осврнеме на анализата на Годишниот план за јавни 
набавки, заедно со измените и дополнувањата на овој план во текот на 
2010 година.
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Потоа, низ краток преглед, процентуално ќе ја осознаеме застапеноста 
на видовите постапки и предметите на набавките на спроведените постапки 
на Универзитетот.

II. Анализа на годишен план за јавни набавки (планирани и 
реализирани постапки)

Годишниот план за јавни набавки  на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
- Штип за  2010 година е усвоен со Одлука бр.0701-110/9 од 20.1.2010  
година со вкупен износ на проценета вредност без ДДВ од 325.275.302,оо 
денари.  Во текот на 2010 година  извршени се измени и дополнувања на 
Годишниот план за јавни набавки за 2010 година со следните одлуки:

Одлука за дополнување на Годишен план од 26.2.2010 год.
Одлука за дополнување од 18.6.2010 год. 
Одлука за измена и дополнување на Годишен план од 16.8.2010 год.
Одлука за измена и дополнување на Годишен план од 23.9.2010 год.
Одлука за измена и дополнување на Годишен план од 22.11.2010  

година
По наведените Одлуки со измени и дополнувања вкупниот износ на 

Годишниот план за јавни набавки за 2010 година  е со вкупен износ на 
проценета вредност  без ДДВ- 408.545.822,20 ден.

Подолу е даден Годишниот план за 2010 година со дополнувањата 
дадени со наведните одлуки креиран во ЕРП:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА
НА   УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Стоки I/1 Канцелариски материјал 30192000-1
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/2 Канцелариски мебел 39100000-3
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/3
Масло за загревање и 
горива

09000000-3
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/4 Компјутерска опрема 30200000-1
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/5 Патнички и моторни возила 34100000-8
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/6
Набавка на метеоролошки 
станици

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/7 Работни облеки и обувки 18100000-0
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/8
Прехранбени производи и 
средства за хигиена

15800000-6; 
39800000-0

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/9
Потрошен материјал за 
лаборатории

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/11 Лабораториска опрема 38000000-5
0701-
110/9

20.01.10
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Стоки I/12 Други материјали
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/14
Набавка на резервни делови 
за возила

34330000-9
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/16
Набавка на мобилни 
телефони

32250000-0
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/17

Набавка на инструменти, 
апарати и др. опрема за 
протетика и инвентар за 
физикална терапија

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/18
Фотографии, постери и 
друг рекламен материјал за 
саем

22462000-6
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/19 Набавка на роботика
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/20
Набавка на вода и други 
пијалоци

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/21
Набавка на новогодишни 
пакетчиња

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/22
Набавка на антивирус 
софтвер

34100000-8
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/23
Набавка на карти и друга 
нагледна опрема

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/24
Потрошен материјал за 
одржување

0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/25 Набавка на диктафони
0701-
110/9

20.01.10

Стоки I/26
Набавка на дипломи и 
тутурутки

0701-
245/12

26.02.10

Стоки I/27
Набавка на детекција на 
плин

0701-
245/12

26.02.10

Стоки I/28
Набавка и монтажа на 
видео надзор

0701-
245/12

26.02.10

Стоки I/29
Набавка и монтажа на 
систем за мониторинг BMS

0701-
245/12

26.02.10

Стоки I/30
Набавка и монтажа на 
кабел за осветлување и 
напојување

0701-
245/12

26.02.10

Стоки I/31
Набавка на противпожарни 
апарати

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/32
Набавка на фотокопир 
и друг канцелариски 
материјал по проект

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/33
Набавка на кутии за прва 
помош

0701-
794/28

18.06.10
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Стоки I/34

Набавка на преносни 
компјутери и друга 
компјутерска опрема по 
проект

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/35
Набавка на вентилација за 
сушари во лаборатории во 
ПМО и педологија

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/36
Набавка на лабораториска 
опрема

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/37

Набавка и монтажа на 
термотехнички елементи 
(термоглави) - за Штип и 
Скопје за Универзитетот 
„Гоце Делчев“ Штип

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/38

Набавка и монтажа на 
фенкојлери и баланс 
вентили за Факултетот 
за информатика за 
Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип

0701-
794/28

18.06.10

Стоки I/39
Набавка на офталмолошко 
столче за кабинет по 
оптометрија

0701-
983/2

16.08.10

Стоки I/40
Набавка на специјален 
мебел за кабинет по 
протетика

0701-
983/2

16.08.10

Стоки I/41
Дополнителна набавка на 
канцелариски материјал

0701-
1167/15

23.09.10

Стоки I/42
Дополнителна набавка на 
масло за загревање

0701-
1167/15

23.09.10

Стоки I/43
Набавка на спортска опрема 
и реквизити

0701-
1167/15

23.09.10

Стоки I/44
Набавка на мебел за 
опремување на факултети

0701-
1386/4

22.11.10

Стоки I/45
Набавка на апарат за 
уништување на хартија

0701-
1386/4

22.11.10

Стоки I/46 Набавка на носии
0701-
1386/4

22.11.10

Стоки I/47 Набавка на микроскопи
0701-
1386/4

22.11.10

Стоки I/48
Дополнителна набавка на 
опрема за оптометрија

0701-
1386/4

22.11.10

Стоки I/49
Набавка на термотехнички 
елементи

0701-
1167/15

23.09.10
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Услуги II/1 Осигурителни услуги
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/2
Издавачки и печатарски 
услуги

79970000-4; 
79800000-2

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/4 Телекомуникациски услуги
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/5 Угостителски услуги 55310000-6
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/6 Избор на авторска агенција
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/7
Поправка и тековно 
одржување на 
лабораториска опрема

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/8
Одржување на зелени 
површини околу зградата

77310000-6
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/9
Сервисирање на ПП 
апарати

50413200-5
0701-
983/2

16.08.10

Услуги II/10
Тековно софтверско 
одржување (книговодство, 
ИБМ)

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/12
Дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација

90921000-9
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/14
Услуги за огласување и 
издавање

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/15
Поштенски услуги (брза 
пошта)

64110000-0
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/16
Услуги на копнен 
транспорт на товар и луѓе

60000000-8
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/19 Архитектонски услуги 71200000-0
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/20

Поправка и тековно 
одржување на 
високонапонски и 
нисконапонски електрични 
инсталации

50000000-5
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/21
Интернет пристап и 
меѓуградски линкови

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/22 Рекламни услуги 79341000-6
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/23
Одржување на клими, 
агрегати и останати уреди - 
рамковна спогодба

0701-
110/9

20.01.10
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Услуги II/24

Одржување на машински 
инсталации, котлари, 
водовод и канализација-
рамковна спогодба

0701-
1167/15

23.09.10

Услуги II/25
Изготвување на нумерички 
податоци

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/26
Идејни и изведбени проекти 
за услуги за хортикултурно 
уредување

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/27

Дополнителни потреби 
за изготвување и 
функционирање на ERP 
софтвер за потребите на 
универзитетот

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/28 Услуги за одржување
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/29 Консултантски услуги
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/30

Изработка на елаборат за 
геомеханички испитувања 
за Ректорат- Ново Село , 
изработка на елаборат за 
геомеханички испитувања 
за Електротехнички 
факултет Радовиш и 
изработка на елаборат за 
геомеханички испитувања 
на Стоматолошки факултет 
Штип

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/31

Изработка на идеен, 
основен и изведбен 
проект за Универзитетски 
стоматолошки клинички 
центар и  објект за 
студентски дом

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/33 Полнење на тонери
0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/35
Услуга за статистички 
пресметки

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/34
Уредување на 
конференциска сала во 
ректоратот

0701-
110/9

20.01.10

Услуги II/36 Сервисирање на возила
0701-
794/28

18.06.10
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Услуги II/37

Сервисирање и 
одржување на специјална 
машинска инсталација во 
лабораторија

0701-
794/28

18.06.10

Услуги II/38
Услуги за подготовка на 
документација за II фаза на 
оптичко поврзување

0701-
794/28

18.06.10

Услуги II/39
Ревизија на Проект за ИТ 
систем сала

0701-
794/28

18.06.10

Услуги II/41

Доп. усл. кои не се 
вклучени во реал. год. бр. 
0203-1535/1-37 од 16.2.2010 
до ДПТУТ ТОРИ ДООЕЛ 
увоз - извоз Кавадарци / 
Оглас бр. 53/2009 за дел 1 
за набавка на транспорт за 
вработени Ск - Шт - Ск

0701-
794/28

18.06.10

Услуги II/40

Доп. усл. кои не се 
вклучени во реал. дог. бр. 
0203-615/1-26 од 11.8.2010 
со ДИС ОН НЕТ Скопје / 
Оглас бр. 25/2009 за дел 1 - 
Интернет линк (примарен), 
меѓуградски линкови и 
фиксна телефонија

0701-
983/2

16.08.10

Услуги II/42

Изработка на елаборати 
и проекти за потребите 
на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип

0701-
1167/15

23.09.10

Услуги II/43
Услуги на Агенција за 
привремени вработувања

0701-
1167/15

23.09.10

Услуги II/44

Услуги за одржување на 
системи за детекција и 
дојава на пожар, пропан гас 
и противпровален систем

0701-
1167/15

23.09.10

Услуги II/45

Набавка на дополнителни 
архитектонски услуги по 
скл. дог. бр. 0201-1358/1-
28 од 11.11.2008 за Дел 1 и 
скл. дог. бр. 0201-1358/1-29 
од 11.11.2008 за Дел 2

0701-
1386/4

22.11.10

Работи III/1
Изградба на цели објекти 
или нивни делови

45210000-2
0701-
110/9

20.01.10

Работи III/2 Завршни работи 45262600-7
0701-
110/9

20.01.10

Работи III/3 Други градежни работи 45450000-6
0701-
110/9

20.01.10
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Работи III/4
Набавка и вградување на 
котлари (ФТПН и објект 
Плачковица)

0701-
110/9

20.01.10

Работи III/5
Санирање на Блок Б - 
ФТПН

0701-
110/9

20.01.10

Работи III/6 Молеро-фарбарски  работи
0701-
110/9

20.01.10

Работи III/8
Градежни и инсталациски 
работи

0701-
110/9

20.01.10

Работи III/7
Дупчотини за бунари и 
наводнување

0701-
245/12

26.02.10

Работи III/9
Набавка и монтажа на 
систем за озвучување и 
осветлување

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/10

Набавка и поплочување на 
плато пред Универзитетска 
сала - Сењак и пред други 
објекти

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/11
Статистички пресметки за 
објекти на Универзитетот

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/12

Поставување на 
подополагачки и 
кровопокривачки 
елементи за потребите на 
Универзитетот

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/13

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. бр. 
0201-1644/93 од 23.2.2009 
со ДПТ ПИРАМИДА 
ДОО увоз-извоз Струмица 
/ Оглас бр. 34/2008 - 
Санација и адаптација на 
предавални во Кампус 2

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/14

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. бр. 
0201-182/25 од 25.8.2008 
со ТДПП Ал Пан дооел - 
Штип / Оглас бр. 11/2008 за 
дел 1 Санација и адаптација 
на стан

0701-
794/28

18.06.10
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Работи III/15

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. 
бр. 0201-1644/93 од 
23.02.2009 со ДПТ БАУ-
ИНЖЕНЕРИНГ дооел 
Штип / Оглас бр. 34/2008 
- за дел 1 санација и 
адаптација на предавални

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/16

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. 
бр. 0201-182/27 од 
25.08.2008 со ДПТ БАУ-
ИНЖЕНЕРИНГ дооел 
Штип / Оглас бр. 11/2008 
за дел 5 - Санација и 
адатпација на сала на 
Економски ф.

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/17

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. бр. 
0203-610/1-33 од 1.10.2009 
со ДТУ МАКОТЕРМ дооел 
- Скопје / Оглас бр. 27/2009 
за набавка и монтажа на 
резервоар за нафта

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/18

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. бр. 
0307-1199 од 5.12.2007 
со „ИНВЕСТ-А“ ДООЕЛ 
Скопје / Оглас бр. 11/2007 
- Санација и адаптација на 
објекти - старо медицинско 
училиште (маш. инст.)

0701-
794/28

18.06.10

Работи III/19

Доп. раб. кои не се 
вклучени во осн. дог. бр. 
0203-610/1-33 од 1.10.2009 
со ДТУ МАКОТЕРМ дооел 
Скопје / Оглас бр. 27/2009 
за набавка и монтажа на 
резервоар за нафта

0701-
983/2

16.08.10
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Работи III/20

Доп. раб. кои не се 
вклучени во реал. дог. 
бр. 0201-1644/97-33 од 
23.2.2009 со ДГТУ БАУЕР 
БГ доо Скопје / Оглас бр. 
34/2008 за Завршни работи 
- санација и адаптација 
за дел 5 - Тапацирање на 
седишта

0701-
983/2

16.08.10

Работи III/21

Санација и адаптација 
на простории на 
Медицински факултет 
при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип

0701-
1167/15

23.09.10

Работи III/22

Преадаптација на простории 
во детска градинка во 
Ново Село (согласно со 
Договорот за отстапување 
на зграда за Ректорат)

0701-
1167/15

23.09.10

III. Краток преглед на спроведени постапки 
Одделот за јавни набавки во текот на 2010 година спроведе  44 

постапки со отворена постапка – вкупно 44  -33 електронски  од кои 29 
со е-аукција, 11 во хартиена форма.

Во рамките на :
 – постапката за набавка и резервација на авиобилети спроведени се  

вкупно 28 мини тендери, 
 – постапката за набавка на хотелски услуги спроведени се  вкупно 51 

мини тендери и
 – постапката за набавка на услуги за копнен транспорт спроведени се  

вкупно 35 мини тендери .

Постапки со барање за прибирање на понуди со објавување на 
оглас се спроведени  вкупно 11, од кои 9 електронски, а 7 со е-аукција.
Постапки со преговарање без објавување на оглас (мали набавки) се  
реализирани 30 – и сите се  во хартиена форма.

Постапки со преговарање без објавување на оглас се склучени 
вкупно 16 и сите се работени во хартиена форма (согласно со законот). 
Од   овие постапки  склучени се договори  :

 – За дополнителни градежни работи  11 постапки;
 – По претходно објавени огласи за кои не е доставена понуда – 3 

постапки
 – За ЕРП софтвер – по Годишен план – 1
 – За дополнителни работи е водена постапка – но не е склучен договор 

поради тоа што понудувачот не достави Уверение за платени даноци 
(Божидар-Арт Марми)
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Од табелата и графиконот за видовите постапки произлегува дека од 
вкупно спроведените постапки најголем дел, односно 44%, се спроведени со 
отворена постапка, 30% со барање за прибирање на понуди без објавување 
на оглас 16% со постапка со преговарање без објавување на оглас, додека 
најмал дел – само 11% од постапките се со барање за прибирање на понуди 
со објавување на оглас.

Од табелата и графиконот за износите на склучените договори, 
произлегува дека од вкупно склучените договори:

 – Износите на склучените договори со отворена постапка зафаќаат 
72% од вкупните средства;

 – Износите на склучените договори со постапка со преговарање без 
објавување на оглас  зафаќаат 20% од вкупните средства;

 – Износите на склучените договори со БПП без оглас зафаќаат 5% 
од вкупните средства и

 – Износите на склучените договори со БПП со оглас  зафаќаат 3% од 
вкупните средства;
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Согласно со претходно наведеното произлегува дека 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип  при спроведувањето на  
постапките за јавни набавки се раководи со принципите на јавност 
и транспарентност – особено со тоа што во е лидер во Македонија во 
користењето на Електронскиот систем за јавни набавки.

IV. Активности во Одделот за јавни набавки
IV. 1. Изработка на упатства и друга документација
Раководителот на Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ Штип  во рамките на својата надлежност  во текот на 2010 година 
изработи  повеќе правила, упатства и друга документација, односно ги 
реализира следните активности:

 – Изработување на целокупна документација за барање на согласност 
од Владата на РМ за продолжување на важност и реализација на веќе 
склучени договори;

 – Изработување на правила кои треба да се почитуваат за успешно 
изработување на спецификации во тендерските документации;

 – Изработување и доставување на известување за планирање на 
потребите на факултетите и институтите на УГД, доставување на 
обрасци и доставување на примери на потполнети обрасци;

 – Изработување  е целокупна документација за раскинување на 
одредени договори;

Изработени се и потпишани анекс-договори со продолжување на 
рокот на реализација се дозволува за следните договори:
1. Договор бр. 0201-1644/93 од 23.2.2009 год. со датум на завршување 

на 23.2.2010 год., склучен со Друштво за производство и трговија 
БАУ-ИНЖЕНЕРИНГ дооел Штип;

2. Договор бр. 0203-18/59 од 18.5.2009 год. со датум на завршување на 
18.5.2010 год., склучен со Друштво за трговија, производство и 
услсуги ДИГИТАЛ дооел увоз-извоз, Струмица;

3. Договор бр. 0203-299/42 од 13.8.2009 год. со датум на завршување 
на 13.8.2010 год., склучен со Друштво за градежно-занаетчиски 
работи и трговија ДИЗАЈН дооел, Струмица;

4. Договор бр. 0201-1644/99 од 23.2.2009 год. со датум на завршување 
на 23.2.2010 год., склучен со Друштво за производство и трговија 
ПИРАМИДА ДОО увоз-извоз Струмица

5. Договор бр.0201-182/44-1  од 6.10.2008 год. со  датум на завршување 
на 6.10.2009 год. склучен со Друштво за производство, трговија и 
градежни услуги ДЕЛТА-ПРОМ дооел увоз-извоз Велес; 

6. Договор бр.0203-299/45 од 29.9.2009 год. со датум на завршување на 
29.9.2010 год. склучен со Друштво за производство, услуги и трговија 
КРИН - ПРОЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с. Беровци, Прилеп
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 – Ажурирање: Сите класери се означени по години, број на огласи 
и рок на траење. По извршена самоевалуација по години (2008, 
2009 и 2010), класерите ќе бидат сместени во метални витрини 
кои ќе се заклучат и клучот ќе биде предаден во сефот.

Како член на тимот за развивање и имплементирање на ЕРП софтвер, 
Раководителот на Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип во соработка со членови на ИТ Секторот изработи обемна 
документација за овој софтвер во областа на јавните набавки.

IV.2. Документација која е изработена  и се имплементаира при 
користење  на ЕРП софтвер

Раководителот на Одделот за јавни набавки  интензивно учествуваше 
во тимската работа за реализација и имплементација на ЕРП софтвер  во 
областа на јавните набавки. Според усвоената концепција и динамика, 
раководителот на Одделот изработи обемна документација  за следните 
етапи:
1. Анализа на потребите за ЕРП софтвер на Одделот за јавни 

набавки  

Во овој дел беа анализирани и идентификувани клучните точки при:
 – Планирање на јавните набавки, изработка, донесување, измени и 

дополнувања на планот за јавни набавки;
 – Корелација меѓу Годишниот план за јавни набавки и Општиот 

поимник за јавни набавки;
 – Поставеност и евиденција на постапките за јавни набавки( во 

интерниот систем);
 – Детален шематски приказ за реализација на една конкретна постапка  

за јавна набавка (отворена постапка).

2. Дефинирање на потребите  за ЕРП софтвер на Одделот за јавни 
набавки  
Во оваа фаза е изработена следната поставеност на деловите за кои 

треба да изработен софтверот:
А.Планирање, кој е составен од:

1. Насловна страница
2. Потреби на единиците, центрите и институтите
 – Поединечен преглед и споредбен преглед за потреби од стоки, услуги 

и работи
 – Образец за планирање на набавки на Ректорат и единици на УГД ( го 

пополнува овластениот референт за ЈН)
 – Образец за планирање на набавки на центри и институти на УГД ( го 

пополнува овластениот референт за ЈН)
3. Годишен план за ЈН
 – Образец на Годишен план(ГП) за ЈН
 – Одлука за донесување на ГП за ЈН
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 – Одлука за дополнување на  ГП за ЈН
 – Одлука за изменување на ГП за ЈН
 – Ревидирање на ГП за ЈН

4. Анализа/ извештаи
 – Брз преглед на податоци посебно за планираните стоки, планираните 

услуги и планираните работи според зададените параметри во 
Годишниот план за ЈН

 – Детална анализа односно извештај за стоки 
 – Детална анализа односно извештај за услуги
 – Детална анализа односно извештај за работи

Б. Постапки
 – Детална обработка на досие за секоја постапка со специјални обрасци 

(одлуки, записници, табели, изјави, извештаи, решенија, известување 
до понудувачите итн.)

В. Евалуација на понудите 
 – Во согласност со Упатството кое ќе биде изработено

Г. Реализација на договорите
 – Во согласност со Упатството кое ќе биде изработено

Д. Самоевалуација
 – Во согласност со Упатството кое е изработено

3. Имплементација на ЕРП софтвер на Одделот за јавни набавки  
Согласно со изработената документација и упатствата за 

користење -континуирано се внесуваат сите постапки во ЕРП 
(отворена, БПП, мали набавки и ППБО). За определени технички 
решенија за поуспешно користење на ЕРП софтверот (искористување 
на нереализиран буџет од група на набавка, креирање извештаи по 
различни параметри итн.) активно комуницираме со колегите Ристе 
Тимовски, Илија Лазаровски и Александар од Логин.

IV. 3. Обука и стручни усовршувања
IV. 3. 1. Обуки и семинари
Во текот на 2010 година, раководителот на Одделот за јавни набавки 

посети повеќе семинари и стручни усовршувања - 24 и 25 ноември 
2010 година, се одржа дводневен семинар  со наслов: ФИДИК – клуч за 
познавање на правилата во ЕУ и светот (Federation International Des Ingi-
neur Counselle – FIDIC)  - градежништво и инженеринг.
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IV.3.2.Обуки на вработените, семинари и други видови на стручно 
усовршување

Раководителот на Одделот за јавни набавки врши континуиирани 
обуки на вработените во одделот  и тоа:

 – Почитување на позитивните законски прописи, кодекот на 
Универзитетот и етичкиот кодекс за службениците задолжени за 
постапките за доделување на договори за јавни набавки;

 – На секретарите за јавни набавки – за правилна примена на правните 
прописи од оваа област;

 – На референтите за јавни набавки – за правилно формирање, водење и 
чување на досието за секоја јавна набавка.
Вработените во Одделот за јавни набавки имаат можност да ги 

посетуваат соодветните обуки, семинари  заради следење на новините во 
обаа област и успешно извршување на задачите.

IV. 3. 3. Обука на волонтерите
Волонтерите во Одделот за јавни набавки се воведуваат  во областа на 

јавните набавки, изработка на соодветна документација преку  секојдневна, 
непосредна обука и едукација  за материјата од оваа област.

IV. 4. Соработка со економските оператори
Одделот за јавни набавки успешно соработува со економските 

оператори.

Пред сè, Одделот им стои на располагање на економските оператори 
по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на 
изготвување на документацијата која е потребна да ја достават.

Оваа соработка се одвива во согласност со принципите на Законот за 
јавни набавки, Кодексот на однесување на вработените на Универзитетот 
и Етичкиот кодекс на службениците задолжени за спроведување на јавни 
набавки.

IV. 5 Одржување на веб-просторот за јавни набавки
Раководителот на Одделот за јавни набавки редовно се грижи за 

одржување и ажурирање на веб-просторот за јавни набавки на веб-
страницата на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.

Во делот Годишен план – објавен е Годишниот план за јавни набавки 
во ПДФ формат, без износи во согласност со позитивните прописи.

Во делот објавени огласи – објавени се сите 44 огласи за доделување 
на договор за јавна набавка и 11 огласи за барање за прибирање на понуди 
без објавување на оглас. Редовно се ажурираат тековните и завршните 
огласи, измените и/или дополнувањата на огласите.

Тендерската документација за тековните огласи редовно се објавува 
во делот – Тендерска документација. Овде се објавуваат и измените и/
или дополнувањата на тендерските документации, спецификации итн. Во 
случај кога тендерската документација се превзема од веб страната, во 
огласот е дадено детално упатство за преземање.
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Прашањата и одговорите, соодветните соопштенија редовно се 
објавуваат во деловите кои се предвидени за тоа.

Во делот Законска регулатива – редовно се врши ажурирање по 
однос на измени и/или дополнувања на одредени прописи.

Во делот Контакти и линкови по потреба се ажурираат податоците.
Брошурата „ЈАВНИ НАБАВКИ” за начинот на користење на овој 

веб простор редовно се доставува до понудувачите и другите економски 
оператори.

     V. Анализа, идеи и предлози за подобрување на работата на Одделот 
за јавни набавки
  V. 1. Електронски билтен за јавни набавки

Во текот на 2011 година  ќе се посвети максимално внимание на 
редовно и активно издавање на електронски билтен Јавни набавки заради 
остварување на основниот принцип на јавните набавки – транспарентност, 
од една страна, и заради афирмирање на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
Штип.  

Форма на Билтенот: електронска
Дистрибуција на Билтенот: е-маил на договорни органи (буџетски, 

јавни претпријатеија и други) и економски оператори (фирми кои досега 
се јавиле на објавени огласи на Универзитетот, идни кои ќе се пријават и 
други), односно сите заинтересирани за кои имаме воспоставено база на 
податоци – најмалку 2000 заинтересирани субјекти.

Издавање и редактирање: еднаш месечно, главен уредник – ректорот 
на Универзитетот, одговорен уредник – раководителот на Одделот за јавни 
набавки

Број на страници: 8-10,   се изработува во формат Microsoft Pub-
lisher, потоа се конвентира во пдф.

Содржина: Истата содржина која оди во радиоемисијата, со тоа што 
на: првата страница - Интервју и Новости; втората страница – Минато-
сегашност, Соработуваме и Економски оператор, на третата страница – 
Стручна тема и Поучно и забавно, а на последната четвртата страница 
– контакт информации за Универзитетот, веб-страницата и Преставување 
– на вработените во Одделот за јавните набавки и на сите други вработени 
кои се поврзани  со оваа материја, како и другите вработени од Ректоратот.

   VI. Предлози
1. Стимулирање  на вработените во Одделот за јавни набавки во 

согласност со член 16, став 2 од Правилникот за утврдување и исплата 
на плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот 
(Универзитетски гласник  бр.11/09) и тоа:

 – За ефикасно и редовно извршување на работните обврски на 
вработените во Одделот за јавни набавки, ректорот да предложи 
покачување на бруто платите во износ од 5% до 10% на секретарот и 
референтите за јавни набавки и
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 – За ефикасно и редовно извршување на работните задачи, за доброто 
управување со Одделот, покажаната самоиницијативност, посветеност 
и максимално залагање, ректорот да предложи покачување на бруто 
платата на Раководителот  на Одделот за јавни набавки во износ од 
10% до 15 %
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  XX. БИБЛИОТЕКА

Универзитетската библиотека претставува место каде се врши прием 
на библиотечниот материјал, стручна обработка - комплетна рачна и 
компјутерска обработка и така обработениот библиотечен материјал се 
дистрибуира до библиотеките на единиците на Универзитетот. Воедно таа  
е и координатор на работата и активноста на библиотеките на единиците 
при УГД.   

Во текот на 2010 година во Универзитетската библиотека при 
УГД се реализирани низа активности од областа на својата дејност. 
Универзитетската библиотека  вршеше зголемување на фондот на книги, 
нови наслови на монографски публикации од земјава и во странство. 

Новодобиените книги најнапред се евидентират (архивират) во 
деловодна книга, а за книгите кои се набавени со фактура е направена 
сметководствена пресметка поединечно на секоја книга. Понатаму се 
изврши техничка и стручна обработка (каталогизација на библиотечниот 
материјал) според најнови меѓународни стандарди за библиотечно работење 
(UNIMARK). Истата се состоеше од рачна обработка   евидентирање 
во инвентарна книга за секоја единица (факултет) поединечно и од 
компјутерско обработување во Facit  програмата. Компјутерската 
обработка на книги    одеше со доста потешкотии, бидејќи одделни 
сегменти од програмата тековно се менуваа  ни се создаваше дополнителна 
работа. Сите наши забелешки и сугестии во  врска со  Facit  програмата 
континуирано беа  доставени во  форма  на  барања   до програмерите и 
сопствениците на истата (се надеваме дека истите ќе бидат коригирани). 

Преку  ФАЦИТ софтверот за библиотечно работење  се води 
комплетна база на податоци за вкупниот библиотечен фонд на библиотеките 
на ниво на Универзитетот. Преку целосна компјутеризација и мрежно 
поврзување на Централната библиотека со библиотеките на  факултетите 
сите студенти, наставен кадар и останати вработени на Универзитетот ќе 
имаат пристап до сите информации кои се однесуваат на библиотечниот 
фонд со кој располага Универзитетската библиотека. Очекуваме ова да 
биде реализирано во 2011 година.

Во текот на обработката на библиотечниот материјал  се вршеше 
тестирање на новата програма за библиотечно работење Facit. При 
извршената анализа, од наша страна, беа дадени сугестии и предлози до 
сопствениците и програмерите  на оваа програма и беше укажувано на 
нејзините слабости, сè со цел истата  успешно и целосно да функционира. 
Сите наши сугестии во целост беа прифатени, но сè уште постојат 
сегменти кои треба да се решат за да можеме континуирано да работиме 
на истата. 

Во 2010 година во Универзитетската библиотека  вкупно се  добиени 
и комплетно технички и стручно обработени  36.093  книги од кои 4.986 
наслови или уникати. По извршената обработка се изготвени задолженија 
(материјално и финансиски) за секоја библиотека на факултетите (14 
единици)  и истите се доставени  до нив.  Во тие ново  добиени  книги 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

964

влегуваат  книги кои се  превод (подарок) од Владата на Република 
Македонија „Превод на 500 книги од најреномираните универзитети во 
САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија“, како 
и набавки по фактури. Додека компјутерски обработениот  библиотечен 
материјал во ФАЦИТ програмата  во 2010 година изнесува  вкупно 12.478 
книга од кои 2.900 наслови или уникати. Податоците поединечно за секој 
факултет се дадени во табеларниот преглед кој е на крајот на извештајот. 

Вработените од библиотеката учествуваа и во организирање и 
распределување на комплетно обработените книги по факултети со  
соодветни задолженија.

Се изврши средување на книгите  на  новите рафтови  во Централна 
библиотека. Класифицирање и подредување на книгите по  научни области 
односно по  Универзална децимална  класификација. 

Примарна цел на Универзитетската библиотека е давање на 
библиотечни услуги со моментално расположливиот книжен фонд на 
студентите од прв и втор циклус на студии, на наставничкиот кадар и 
останатите вработени. Бројот на студенти кои во 2010 година користеле 
библиотечни услуги во библиотеката во Кампус 2 изнесува 5.278, додека 
бројот на  наставничкиот кадар кои користеле библиотечни услуги е 1.108. 
Библиотечни услуги користеле и студентите на постдипломски студии чиј 
број изнесува 543, додека останати вработени 564. Библиотечни услуги се 
давани и на останатите факултети од страна на техничките секретарки.

По  барање на факултетите се изврши изготвување на извештај на  
податоци и правење на преглед за фондот на книги  за секој факултет 
поединечно, и нивно  доставување  до факултетите. По секое доаѓање 
на книгите со фактура се врши пресметка на секоја книга, а потоа и 
сложување на нашата евиденција со сметководствената евиденција  за 
секој факултет поединечно. 

По покана од НУ Библиотека „Гоце  Делчев“ - Штип и Одделот за 
матична дејност и развој на библиотекарството при НУБ „Св. Климент 
Охридски” Скопје, во јули  2010 година  библиотекарите присуствуваа на 
предавањата што беа одржани на Факултетот за информатика од областа 
на библиотекарството,  од  страна  на  професори од  Градската  библиотека 
во  Задар,  Хрватска.

Библиотекарите во октомври присуствуваа на информативен семинар 
во Скопје во Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски” што беше организиран од OCLC,  со цел  запознавање со 
доменот и иницијативите на OCLC како и  придобивките од приклучување 
во светскиот каталог WorldCat.

Вработените од Универзитетската библиотека го посетија Саемот на 
книгата што се одржува секоја година во мај 2010 година во Скопје, како 
и на Саемот на книгата одржан во НУБ „Гоце Делчев“ Штип во ноември 
2010 година.

Универзитетската библиотека во 2010 година соработуваше со НУБ 
„Гоце Делчев“ Штип и НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје.

Во работењето на УБ  која е опремена  со компјутери и интернет 
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приклучоци, бевме ангажирани пет лица, кои со максимална ангажираност 
и посветеност во целост  ги остварија задачите предвидени за секое работно 
место, согласно со Правилникот за систематизација. Со тоа придонесоа 
во остварување на предвидените задачи и активности. Се одеше и во 
библиотеките на единиците на УГД  каде се обработуваа пристигнатите 
нови книги. Во Универзитетската библиотека пристигнаа и сè уште 
пристигнуваат нови книги како набавени исто така и книги подарок од 
Владата на Република Македонија, на кој интензивно работиме. Во 
текот на последните месеци од 2010 година  во УБ се пристигнати  9.241 
книга, кои се подарок од Владата на РМ, од ПЗУ Специјална болница по 
хируршки болести „Филип Втори“  и  Државна  турска агенција- ТИКА 
(Турска администрација за меѓународна соработка).

Забелешка:
Информирање и праќање на меилови до факултетите  за недоставените 

книги по фактури (постојано потсетување за ненавременото доставување 
на истите во библиотека). Континуирано соочување со проблеми во однос 
на дистрибуирањето на веќе обработените книги до матичните факултети 
и на доставувањето на необработените книги до нашите простории.
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XXI.САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА  

Санација и адаптација на дел од Економски факултет
Санацијата и адаптацијата на Економскиот факултет заедно со 

изградбата на студентското радио кое  е во склоп на самата зграда започна 
во април 2009 година од страна на фирмата Форма -Струмица. Работите  
кои се изведуваа се  уредување на ходничниот дел на зградата и комплетна 
санација на санитариите,како и комплетна изработка на делот во кој што 
е сместено студентското радио и центарот за издавачка дејност. 

Кампус  2
Комплетната изведба на  надградбата на факултет за природни и 

технички науки е започната во март  2009 година од страна на фирмата 
Пирамида – Струмица која заврши со изведувањето на работите. Се 
работеше на изведба на Лабаратории во подрум, приземје и кат од страна 
на фирмата Дизајн –Струмица која заврши со изведувањето на работите. 
Се работи и на изведба на нови амфитеатри и предавални во Кампус 2 од 
страна на фирмата Дигитал - Струмица. Се работи на изведба на паркинг 
на самиот кампус од страна на фирмата Инвест-А. Изведувањето на 
работите на Кампус 2 е сè уште во тек.

Предавални - Радовиш
Санација и адаптација на просториите на Електротехничкиот 

факултет во Радовиш се одвиваше од април 2009 година од страна на 
фирмата Бау –инженеринг  и притоа беше извршена комплетна санација 
и адаптација на просториите на приземјето, a се изврши изработка на 
фасада, бифе, книжарница, канцеларии за потребите на Универзитетот. 
Работите се завршени од страна на изведувачот.

Факултет за информатика
Факултетот  за  информатика во Штип  се изведуваа од страна на 

фирмата Бау- инженеринг-Штип и Стоименов-Кочани .Работите започнаа 
да се изведуваат во февруари 2009 г. и се изведуваше  санација и адаптација 
на приземјето и катот како фасада и покрив покриен со лим. Изведувањето 
на работите е завршено од страна на изведувачите. 

Ректорат  (паркинг)
Изработка на паркинг простор на Ректорат во Штип се изведуваше 

од фирмата Бау-инженеринг - Штип која започнаво ноември 2009 година. 
Притоа се иврши комплетно покривање со челична конструкција и лим на 
паркингот. Работите се завршија во мај 2010 година.

Санација и адаптација на Библиотека
Санацијата и адаптацијата на Библиотеката започна во јули 2009 

година од страна на фирмата Дигитал дооел - Струмица. Работите кои 
се изведуваа на објектот се  уредување на ходничниот дел на објектот, 
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скали, како и санација на покривната конструкција со лим. Изведувањето 
на работите заврши во јуни 2010година.

Санација и адаптација на Факултет за медицински науки
Санацијата и адаптацијата на Факултетот за медицински науки 

започна во мај 2009 година од страна на фирмата Дигитал дооел - 
Струмица. Работите  кои се изведуваа на објектот се партерно уредување 
со бехатон и осветлување, уредување на ходничниот дел на објектот, 
како и сите простории на приземјето. Во сите простории се поставени 
нови штедливи светилки, компјутерска, противпожарна и термичка 
инсталација.  Изведувањето на работите заврши во мај 2010 година.

Санација и адаптација на објект – Детско одморалиште - 
Плачковица

Санацијата и адаптацијата на објект – Детско одморалиште - 
Плачковица започна во декември 2008 година од страна на фирмата 
Делтапром - Велес. Работите  кои се изведуваат се уредување на сите 
простории (апартмански дел) со целосна санација и адаптација на 
санитарни јазли, како и сите простории (канцеларии) од нископриземен дел 
предвиден за персонал и администрација и продолжен дел за амфитеатар. 
Во сите простории се поставени, компјутерска, противпожарна и термичка 
инсталација, ограничен пристап, сателитска (кабелска) телевизија а се 
изврши и санација на покривната конструкција со лим. Работите сè уште  
се во тек.

Санација и адаптација на дел од Кампус – Струмица
Санацијата и адаптацијата на дел од Кампус Струмица започна во 

март 2009 година од страна на фирмите Форма – Струмица и Дигитал 
дооел – Струмица. Работите  кои се изведуваат се комплетно уредување на 
сите канцеларии, предавални и амфитеатри, како и адаптација на простор 
предвиден за бифе. 

Санација и адаптација на предавални  во поранешен Текстилен 
училишен центар

Санацијата и адаптацијата на предавални во поранешен Текстилен 
училишен центар започна во март 2009 година од страна на фирмата Бау-
инженеринг – Штип. Работите  кои се изведуваа се комплетно партерно 
уредување со бехатон и осветление, како и целосна санација и адаптација 
на внатрешен простор од подрумски и приземен дел. Воедно се изврши и 
адаптација на трети кат. Работите комплетно беа завршени во октомври 
2010 г.

Ректорат во Ново Село - Штип
Комплетната санација и адаптација на поранешното основно 

училиште кое треба да прерасне во нов Ректорат на Универзитетот „Гоце 
Делчев“-Штип започна во октомври 2009 година со подготвителни работи. 
Санацијата на објектот се врши од страна на фирмите Дизајн-Струмица, 
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Бауер БГ-Скопје и Крин производство -Прилеп. Во тек е изведувањето на 
градежните работи и каблирањето и се врши со согласност со проектната 
документација .Изведувањето на работите е во тек.

Спортска сала „Јордан Мијалков“ - Штип
Изработката на дворното уредување го изведуваше фирмата Бау 

инженеринг. Беше извршено поплочување на дел од дворниот простор со 
бехатон плочки. Се врши оградување на дворниот простор од страна на 
фирмата Дигитал-Струмица. Изведувањето на оградата е сè уште во тек.

Факултет за туризам и бизнис логистика - Скопје
Санацијата и адаптацијата на предавални во Скопје. Работите  кои 

се изведуваат се целосна санација и адаптација на внатрешен простор 
на приземје и кат заедно со фасада и покривање со лим на покривот. 
Каблирање на приземје и меѓукат е извршено, во тек се завршни работи 
околу испитување на исправноста на инсталациите .Работите се сè уште 
во тек.

Деловен простор – Макпромет
Во деловниот простор се изврши комплетна санација на канцелариски 

простории за потребите на Филолошки факултет. Се изврши каблирање 
со компјутерска инсталација и детекција на присуство.

Поради поставување на електрични грејни се изврши дополнително 
каблирање за истите. Изведувањето на работите го вршеше фирмата Бау 
инженеринг-Штип.

Деловен простор – Нико 2002
Изведувањето на градежните работи во деловниот простор го врши 

фирмата  Нико 2002. Се изведува комплетна адаптација на приземјето и 
три ката за потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“. Изведувањето на 
гипскартонските работи и каблирањето се во тек и истите се во завршна 
фаза.

                     






