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

академската 2011/2012 година.
Универзитетот е основан на 27 март 2007 година со Закон за основање 

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

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

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

Единици во состав на Универзитетот се:
1. Факултет за образовни науки;
2. Факултет за природни и технички науки;
3. Земјоделски факултет;
4. Факултет за информатика;
5. Економски факултет;
6. Правен факултет;
7. 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,

Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти, 
центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони 
единици, како што се:

 – Геомагнетнтата опсерваторија;
 – Универзитетски културен центар;
 – Универзитетски спортски центар;
 – Центар за односи со јавноста;
 – Центар за доживотно учење;
 – Центар за електронско учење;
 – Центар за обезбедување на квалитет;
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 – 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 стручни студии од прв, втор и трет циклус.

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

За ректор на Универзитетот, со Одлука од Универзитетскиот сенат 
бр. 0701-532/3 од 12.5.2011 година е избран проф. д-р Саша Митрев, 
редовен професор на Земјоделски факултет.

За проректори, со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0701-
533/18 од 12.5.2011 година се избрани:

 – проректор за наука – проф. д-р Блажо Боев, редовен професор на 
Факултетот за природни и технички науки;

 – проректор за настава – проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска – 
вонреден професор на Факултетот за медицински науки, и

 – проректор за развој, инвестиции и одржување – доц. д-р Кирил 
Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.

Со Одлука од Ректорската управа бр. 0901-901/22 од 19.9.2011 година, 
м-р Ристо Костуранов е избран за генерален секретар на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. 

Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип изнесува 511. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:

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 Виолета Димова
12. Редовен  проф. д-р Љупчо Михајлов
13. Редовен  проф. д-р Зоран Панов
14. Редовен  проф. д-р Зоран Десподов
15. Редовен  проф. д-р Војо Мирчовски
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16. Редовен  проф. д-р Мирјана Голомеова
17. Редовен  проф. д-р Орце Спасовски
18. Редовен  проф. д-р Ристо Дамбов
19. Редовен  проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
20. Редовен  проф. д-р Јордан Живановиќ
21. Редовен  проф. д-р Милица Шкариќ
22. Редовен  проф. д-р Гоше Петров
23. Редовен  проф. д-р Верица Илиева
24. Редовен  проф. д-р Ристо Кукутанов
25. Редовен  проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
26. Редовен  проф. д-р Ана Миновска
27. Редовен  проф. д-р Тане Маркоски

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 Лилјана Колева-Гудева
5. Вон. проф. д-р Рубин Гулабоски
6. Вон. проф. д-р Владо Гичев  
7. Вон. проф. д-р Ристо Фотов
8. Вон. проф. д-р Стојан Рендевски
9. Вон. проф. м-р Борис Трајанов
10. Вон. проф. д-р Ѓорги Шуманов
11. Вон. проф. д-р Биљана Ѓоргеска 
12. Вон. проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
13. Вон. проф. д-р Снежана Мирасчиева
14. Вон. проф. д-р Владо Петровски
15. Вон. проф. д-р Никола Смилков
16. Вон. проф. д-р Виолета Димовска
17. Вон. проф. д-р Соња Петровска 
18. Вон. проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде 
19. Вон. проф. д-р Јован Ананиев
20. Вон. проф. д-р Виолета Стефанова
21. Вон. проф. д-р Љупчо Блажевски
22. Вон. проф. д-р Илчо Јованов
23. Вон. проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
24. Вон. проф. д-р Ристе Темјановски
25. Вон. проф. д-р Виолета Николовска
26. Вон. проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска
27. Вон. проф. д-р Луси Караниколова
28. Вон. проф. д-р Милка Здравковска
29. Вон. проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
30. Вон. проф. м-р Татјана Џорлева
31. Вон. проф. м-р Маријан Јанкоски
32. Вон. проф. м-р Георги Мицанов
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33. Вон. проф. д-р Ацо Кузелов
34. Вон. проф. д-р Круме Николовски
35. Вон. проф. д-р Душан Спасов
36. Вон. проф. д-р Влатко Чинговски
37. Вон. проф. д-р Винета Сребренковска
38. Вон. проф. м-р Владимир Лазаревски
39. Вон. проф. м-р Емилија Потевска
40. Вон. проф. м-р Антонијо Китановски
41. Вон. проф. д-р Толе Белчев

Доценти
1. Доц. д-р Снежана Јованова-Митковска
2. Доц. д-р Дејан Мираковски 
3. Доц. д-р Виолета Стојанова
4. Доц. д-р Милан Ѓеорѓиевски
5. Доц. д-р Димитровски Зоран
6. Доц. д-р Драгица Спасова
7. Доц. д-р Еленица Софијанова
8. Доц. д-р Маргарита Матлиевска
9. Доц. д-р Крсте Шајноски
10. Доц. д-р Јованка Денкова
11. Доц. д-р Билјана Ивановска
12. Доц. д-р Симеон Симеонов
13. Доц. д-р Димко Димески
14. Доц. д-р Крсто Блажев
15. Доц. д-р Нако Ташков
16. Доц. д-р Никола Димитров
17. Доц. д-р Златко Јаковлев
18. Доц. д-р Беловски Војо
19. Доц. м-р Александар Секуловски
20. Доц. м-р Гоце Гавриловски
21. Доц. д-р Панова Гордана 
22. Доц. д-р Мите Илиевски
23. Доц. д-р Сашо Коцески
24. Доц. д-р Наташа Коцеска
25. Доц. д-р Александар Костадиновски
26. Доц. д-р Марија Леонтиќ
27. Доц. д-р Бистра Ангеловска
28. Доц. д-р Цена Димова
29. Доц. д-р Василија Шарац
30. Доц. д-р Катерина Деспот
31. Доц. д-р Љупчо Сотироски
32. Доц. м-р Златка Митева
33. Доц. д-р Махмут Челик 
34. Доц. д-р Стипица Поповски
35. Доц. д-р Александра Милева
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36. Доц. м-р Ангеле Михајлоски
37. Доц. м-р Владимир Јаневски
38. Доц. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева 
39. Доц. д-р  Цане Котески
40. Доц. д-р Виолета Иванова-Петропулос
41. Доц. д-р Билјана Петревска
42. Доц. д-р Зоран Утковски
43. Доц. д-р Татјана Рушковска
44. Доц. д-р Дарко Бошнаковски
45. Доц. д-р Трајче Нацев
46. Доц. д-р Горан Тасев
47. Доц. д-р Кирил Барбареев
48. Доц. д-р Ранко Младеноски
49. Доц. д-р Златко Соврески
50. Доц. д-р Нина Даскаловска
51. Доц. д-р Јадранка Денкова
52. Доц. д-р Васка Сандева
53. Доц. д-р Јанка Димитрова
54. Доц. д-р Марија Кусевска
55. Доц. д-р Драшко Атанасовски 
56. Доц. д-р Ивона Ковачевска 
57. Доц. д-р Виолета Маџова 
58. Доц. д-р Благој Делипетров
59. Доц. д-р Зоран Здравев
60. Доц. д-р Андон Мајхошев
61. Доц. д-р Страшко Стојановски
62. Доц. д-р Елизабета Митрева
63. Доц. д-р Марија Кукубајска
64. Доц. д-р Славчо Цветков
65. Доц. д-р Игор Стојановиќ 
66. Доц. д-р Зденка Стојановска
67. Доц. м-р Сашо Поповски
68. Доц. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска
69. Доц. д-р Киро Мојсов
70. Доц. д-р Невенка Величкова
71. Доц. д-р Николинка Донева
72. Доц. д-р Горанчо Ангелов
73. Доц. д-р Сашо Гелев
74. Доц. д-р Мичо Апостолов
75. Доц. д-р Роман Голубовски
76. Доц. д-р Светлана Јовевска
77. Доц. д-р Зоран Ханџиски
78. Доц. д-р Мартин Лукаревски
79. Доц. д-р Васо Талески
80. Доц. д-р Мимоза Серафимовска
81. Доц. д-р Вело Марковски
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82. Доц. д-р Мишко Џидров
83. Доц. д-р Светлана Јакимовска
84. Доц. д-р Дарко Андроников
85. Доц. д-р Јана Јакимовска
86. Доц. д-р Весна Георгиева-Свртинов
87. Доц. д-р Петар Намичев
88. Доц. д-р Марјан Делипетров
89. Доц. д-р Дејан Методијески

Виш предавач 
1. Виш пред. м-р Ленче Николовска

Предавач 
2. Пред. м-р Васка Здравкова   

Виш лектор
1. Виш лектор м-р Снежана Кирова

Лектори
1. M-р Драгана Коцева
2. M-р Јане Јованов
3. M-р Биљана Петковска

Асистенти
1. Асс. м-р Ирена Китанова
2. Асс. м-р Трајче Стојанов
3. Асс. д-р Деспина Сивевска
4. Асс. м-р Благица Донева
5. Асс. м-р Фиданка Трајкова
6. Асс. м-р Емилија Костадиновска
7. Асс. м-р Билјана Златановска
8. Асс. м-р Цветанка Филипова
9. Асс. д-р Стеван Габер
10. Асс. м-р Златко Бежовски
11. Асс. м-р Горан Миладинов
12. Асс. м-р Борјан Ѓоргиев 
13. Асс. м-р Весна Продановска
14. Асс. м-р Владан Андоновиќ
15. Асс. м-р Гоце Стефанов                                                                             
16. Асс. м-р Христо Стојаноски
17. Асс. м-р Александар Цветковски  
18. Асс. м-р Верица Ивановска 
19. Асс. м-р Ѓорги Димов
20. Асс. м-р Влатко Јовановски
21. Асс. д-р Александар Крстев
22. Асс. м-р Дарко Лазаров 
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23. Асс. м-р Емилија Митева-Кацарски
24. Асс. м-р Марија Гогова-Самоников 
25. Асс. м-р Кристина Мишева
26. Асс. д-р Борка Тушевска                          
27. Асс. м-р Олга Кошевалиска
28. Асс. м-р Мире Спасов  
29. Асс. м-р Ана Митаноска
30. Асс. д-р Билјана Митеска-Попеска
31. Асс. м-р Билјана Ковачевиќ
32. Асс. м-р Наташа Стојковиќ
33. Асс. м-р Васко Кокаланов
34. Асс. м-р Билјана Атансова
35. Асс. м-р Стојанче Мијалковски
36. Асс. м-р Радмила Каранакова Стефановска
37. Асс. д-р Сања Костадиновиќ
38. Асс. м-р Дијана Насева  
39. Асс. м-р Марија Хаџи-Николова 
40. Асс. д-р Трајче Митев
41. Асс. м-р Сашко Димитров
42. Асс. м-р Марија Дарковска Серафимовска
43. Асс. м-р Тодор Чекеровски 
44. Асс. м-р Крсте Илиев 
45. Асс. м-р Ева Велинова
46. Асс  м-р Ванѓа Димитриева
47. Асс. м-р Ана Никодиновска
48. Асс. Гордана Камчева
49. Асс. м-р Киро Папакоча
50. Асс. Елена Симеоновска-Јовева
51. Асс.  Стефан Петровски
52. Асс. м-р Александар Серафимов
53. Асс. м-р Афродита Зенделска
54. Асс. м-р Илија Груевски
55. Асс. м-р Фиданка Илиева
56. Асс. д-р Дејан Маролов
57. Асс. м-р Ленче Насев
58. Асс. м-р Виолета Џидрова
59. Асс. м-р Тања Ангелкова
60. Асс. Марија Караколевска-Илова
61. Асс. Марија Димитровска-Иванова
62. Асс. Андријана Штерјоска-Алексовска
63. Асс. м-р Костадинка Чабулева
64. Асс. м-р Лимонка Лазарова
65. Асс. м-р Далибор Јованов
66. Асс. м-р Наталија Маркова
67. Асс. м-р Биљана Балабанова
68. Асс. м-р Петар Клетникоски
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69. Асс. м-р Марија Радевска
70. Асс. м-р Мелса Стефанова   
71. Асс. м-р Мишко Милев 
72. Асс. м-р Тоше Крстев   
73. Асс. м-р Даринка Ѓоргиева  
74. Асс. м-р Ангела Дебрешлиоска  
75. Асс. м-р Даниела Коцева 
76. Асс. м-р Душко Јошески    
77. Асс. м-р Зоран Темелков 
78. Асс. м-р Татјана Уланска
79. Асс. м-р Љупчо Давчев 
80. Асс. м-р Марина Радосављевиќ-Бојчева
81. Асс. м-р Влатко Пачешкоски  
82. Асс. м-р Емилија Ристова
83. Асс. д-р Марија Магдинчева-Шопова
84. Асс. м-р Александра Ристеска
85. Асс. м-р Александра Димоска
86. Асс. м-р Катарина Смилков
87. Асс. м-р Валентина Велкоска-Накова

Помлади асистенти 
1. Пом. асс. Билјана Пешова 
2. Пом. асс. Анета Стојановска
3. Пом. асс. Марина Данилова
4. Пом. асс. м-р Марија Чекеровска 
5. Пом. асс. м-р Тамара Јованов-Марјанова
6. Пом. асс. м-р Сања Спасова
7. Пом. асс. м-р Маја Кикириткова
8. Пом. асс. м-р Љубица Стефановска-Цераволо
9. Пом. асс. м-р Благица Колева 
10. Пом. асс. Катерина Златановска
11. Пом. асс. Ана Радеска
12. Пом. асс. Јулија Заркова
13. Пом. асс. м-р Елена Веселинова 
14. Пом. асс. м-р Оливер Цацков
15. Пом. асс. м-р Оливер Филипоски
16. Пом. асс. м-р Татјана Џалева
17. Пом. асс. м-р Викторија Максимова
18. Пом. асс. м-р Данче Василева
19. Пом. асс. м-р Снежана Бардарова 
20. Пом. асс. м-р Душан Биков
21. Пом. асс. м-р Доне Стојанов
22. Пом. асс. м-р Горан Поп Андонов
23. Пом. асс. м-р Душица Санева
24. Пом. асс. м-р Даринка Маролова 
25. Пом. асс. м-р Владимир Китанов
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26. Пом. асс. м-р Силвана Жежова 
27. Пом. асс. м-р Сашка Голомеова
28. Пом. асс. м-р Кристина Ковачевиќ
29. Пом. асс. м-р Весна Коцева
30. Пом. асс. м-р Марија Митева
31. Пом. асс. м-р Јасмина Вета-Буралиева
32. Пом. асс. м-р Елена Гелова
33. Пом. асс. м-р Димитар Апасиев
34. Пом. асс. м-р Наташа Митева 
35. Пом. асс. м-р Билјана Читкушева Димитровска
36. Пом. асс. м-р Наташа Денкова
37. Пом. асс. м-р Марија Штерјова
38. Пом. асс. Светлана Поповска
39. Пом. асс. м-р Елена Дракалска
40. Пом. асс. м-р Марија Крстева
41. Пом. асс. м-р Наталија Поп Зариева
42. Пом. асс. м-р Елена Иванова
43. Пом. асс. м-р Надица Маркоска
44. Пом. асс. м-р Зоран Златев
45. Пом. асс. м-р Јадранка Бочварова
46. Пом. асс. м-р Антонио Момировски
47. Пом. асс. м-р Сања Нашкова
48. Пом. асс. м-р Јована Караникиќ

Лаборанти 
1. М-р Сања Пачемска
2. Сашко Милев
3. Марина Петрова
4. Марика Атанасова
5. М-р Елизабета Каракашева
6. Софија Петковска
7. Александра Стојанова
8. Катарина Делева
9. М-р Соња Јордева
10. Елена Тодоровска
11. Павле Апостолоски
12. Кирил Митевски
13. Јулијана Арсова

Виш лаборант 
1. М-р Весна Зајкова-Панева
2. М-р Васко Златковски

Кореспонденти 
1. Марија Тодорова
2. Костадин Голаков
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3. Драган Донев
4. Марица Тасевска
5. Адријана Зејтеникова

Корепетитори 
1. М-р Трајкова Невенка
2. М-р Трбојевиќ Наташа

Вработени со втор циклус (магистерски) студии
1. М-р Ристо Костуранов 
2. М-р Ристе Поповски 

Вработени со ВСС
1. Милкица Панева 

Секретари
2. Виолета Шаклева
3. Ванчо Павлов  
4. Никица Георгиева
5. Билјана Ѓорѓиева
6. Ема Радосављевиќ
7. Билјана Дурдубакова
8. Светлана Попова
9. Елизабета Давиткова-Барбареева
10. Љубица Медарска-Апостолова
11. Лилјана Мираковска
12. Даниела Свиркова
13. Билјана Цоневска
14. Марјан Ристов
15. Ирена Рибарева
16. Павлинка Митева 
17. Нада Донева
18. Игор Ефтимов

Технички секретари
19. Габриела Андова
20. Габриела Шутева
21. Билјана Герасимова
22. Наташа Сарафова
23. Сашка Атанасова
24. Елвира Павлова 
25. Павлина Минова-Ичева
26. Бистра Василева Ушинова
27. Лидија Јорданова
28. Ана Петровска
29. Славица Јанева
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30. Ивана Шоповска
31. Маргарета Алчинова
32. Снежана Георгиева-Сичева

Сметководители
33. Павлина Спасова 
34. Даница Гркова 
35. Македонка Коцева 
36. Билјана Иванова 
37. Александар Јакимов
38. Станка Коцева

Референти за студентски прашања
39. Димитар Љуботенски 
40. Слаѓана Митровска
41. Марјан Марков
42. Валентина Давчева
43. Милена Цацкова
44. Мирјана Максимова
45. Антонио Талевски
46. Влатко Берковски
47. Иван Јосифов
48. Мери Манева
49. Иван Боев
50. Христина Ампова
51. Тони Михаилов
52. Видан Лазарев
53. Катица Стојчева
54. Весна Велкова
55. Цона Чеботарева
56. Стојанче Стојанов
57. Невенка Ронкова – Атанасова
58. Јулијана Денкова
59. Емилија Пенева 
60. Катерина Хаџи Василева
61. Огнен Алексоски

Референти во сектор
62. Марија Манева
63. Мартина Николовска
64. Александар Донски
65. Стојко Стојков
66. Маријана Кротева
67. Наташа Фенева
68. Славе Димитров
69. Жарко  Арсовски
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70. Душан Миланов
71. Александар Максимов
72. Благој Михов
73. Невенче Панова
74. Јордан Ефремов
75. Христина Серафимовска
76. Кристина Ѓорѓиевска
77. Билјана Костуранова
78. Ивана Авукатова
79. Верица Апостолска 
80. Моне Здравев 

Други вработени со ВСС
81. Горан Лонгуров 
82. Сашко Коруновски 
83. М-р Сашко Иванов
84. Емилија Николова 
85. Методи Патраклиски 
86. Гоце Богатинов 
87. Ристе Тимовски 
88. Илија Лазаревски 
89. Јордан Тиквешански 
90. Борче Јаневски 
91. Игор Ампов 
92. Кристина Богатинова 
93. Даница Гавриловска-Атанасовска 
94. Цвета  Димитриева 
95. Јасминка Соколовска  
96. Мима Костова 
97. Роза Јовановска
98. Марио Параклиев
99. Стојанче Манев 
100. Билјана Димитрова 
101. Игор Стојанов
102. Павлинка Митева-Павлова
103. Зоран Илиев 
104. Влатко Миленкоски 
105. Миланова Љуба 

Вработени со ВСШ
1. Васка Серафимовска 

Вработени со ССС
Економи

1. Насо Иванов 
2. Тоше Симоновски
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3. Сашко Миланов
4. Марјан Веселиновски
5. Јордан Трендов
6. Пане Петров
7. Саше Јанев
8. Слободан Стојчев
9. Вeне Пaнов
10. Бранко Нацев

Портир/чувар за сопствено обезбедување
11. Ацо Манев
12. Драган Николов
13. Игор Лазов
14. Синиша Најдовски
15. Лазар Петров
16. Камчо Аритонов
17. Славко Шапков
18. Митре Мишев
19. Орце Аџиски
20. Бошко Стојанов
21. Здравко Малинов
22. Лазо Цветков
23. Сашко Вареловски
24. Илија Арсов  
25. Михаил Ефтимов 
26. Стојанче Лазаров
27. Тони Мартиновски
28. Бошко Тенев
29. Донче Иванов
30. Влатко Плешков
31. Стојан Илиев 
32. Влатко Ставров
33. Симо Тонев
34. Драган Илиев
35. Мише Спасов
36. Љупчо Донев

Хигиеничар
37. Емилија Велинова
38. Јасминка Манаскова
39. Катерина Петрова 
40. Ангелина Илиева
41. Маја Стојановска
42. Јасмина Нофитова
43. Савета Мастева
44. Светлана Каева
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45. Цветанка Манасиевска
46. Сузана Спасевска
47. Ленче Димитрова 
48. Татјана Џонова
49. Илванка Козарева
50. Панда Ангелова
51. Благица Божинова
52. Ласта Таушанова 
53. Снежана Стојанова
54. Снежанка Ангелова
55. Јасминка Накова 
56. Олгица Лазарова 
57. Снежана Божилова
58. Ленче Филипова
59. Елизабета Трајкова
60. Сузана Момчилова
61. Виша Владикова
62. Илија Миланов

Други вработени со ССС
63. Катерина Бошкова
64. Аница Удовалиева 
65. Сашко Донев 
66. Коце Петков  
67. Слободан Јовев 
68. Александар Насков 
69. Горан Петров  
70. Зоран Манасков 
71. Илија Јованчев 
72. Ангела Бикова 
73. Сања Ристова
74. Зоран Тиквешански
75. Владимир Митев

Вработени со НСС
1. Станко Трајчев 
2. Ванчо Петров 
3. Дана Велкова 
4. Дејана Велкова 
5. Будимир Станојковски 
6. Вера Фенева 
7. Вежди Рашидов 
8. Јасминка Јорданова 
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II. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Објект: Кампус 2 
Согласно со барањето на Мислење бр.1404-436/1 од 18.4.2012 година, 

кое се однесува за поставување на времена инсталација на мониторинг 
мрежа, односно времено поставување на автоматски мерни станици за 
мерење на климатски параметри и инсолација на локации во сопственост 
на Универзитетот, Управата за животна средина при Министерството 
за животна средина и просторно планирање достави Известување бр.11-
4022/2 од 18.4.2012 година дека за конкретниот проект не треба да се 
спроведува постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина и не треба да се изготвува Елаборат за заштита на животната 
средина.

Објект: Факултет за туризам и бизнис логистика – дисперзирани 
студии во Скопје

По барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ – Штип 
беше изработен Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за бесправно изградени објекти и делови од објекти во КО Маџари 
– Скопје, бр.295/12 од 10.10.2012 година.

Објект: Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија 
По барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на недвижности 

– Катастарска Општина Гевгелија, издаде Имотен лист бр.100057 со дел. 
бр. 1105-15865/2011 од 4.11.2011 година, во кој е наведено дека носител 
на правото на сопственост на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

Согласно со Уредбата за нормативи и стандарди за основање на 
високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност, 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип до Министерството за образование 
и наука поднесе Барање бр.0505-1339/1 од 29.12.2011 година, за 
обезбедување на финансиски средства за изградба или купување на 
деловни објекти за изведување на настава на единиците на Универзитетот.

Универзитетот достави Известување до Општина Гевгелија бр. 
0302-289/2 од 5.3.2012 година во кое се вели дека нема да отстапува од 
склучениот Договор за купопродажба на објект во кој се регулирани 
меѓусебните права и обврски.

Согласно со Известувањето бр. 0302-289/2 од 5.3.2012 година, 
Општина Гевгелија достави одговор-појаснување бр. 08-192/3 од 13.3.2012 
година.

Градоначалникот на Општина Гевгелија достави Решение за данок на 
имот бр. 12/12-10874 од 26.3.2012 година. Против ова Решение за данок на 
имот, Универзитетот поднесе Жалба бр. 0306-449/1 од 25.4.2012 година 
со причина за побивање: погрешна примена на материјалното право.

Согласно со Жалбата бр.0306-449/1 од 25.4.2012 година, 
градоначалникот на Општина Гевгелија достави Решение бр.0306-499/2 од 
4.5.2012 година со кое се уважува Жалбата поднесена од Универзитетот.
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По барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ – Штип 
беше изработен Геодетски елаборат за етажен премер во КО Гевгелија, 
бр.171/12 од 2.7.2012 година.

Претставници „Ремис“ ДООЕЛ – Охрид и претставници на 
Универзитетот на 28.9.2012 година пристапија кон предавање во 
владение на недвижен имот. Согласно со тоа, беше изготвен Записник за 
примопредавање на недвижен имот во владение бр.0302-915/1 од 2.10.2012 
година.

Објект: Машински факултет – Виница 
Поради дислоцирањето на Машинскиот факултет во Виница на нова 

локација, Универзитетот достави Известување бр.0302-701/1 од 9.7.2012 
година до „Агробар“ ДООЕЛ – Виница за престанок на Договорот за 
деловно-техничка соработка.

Воедно, Универзитетот склучи Договор за закуп на деловен простор 
со „Македонски телеком“ АД – Скопје бр.0307-636/1 од 19.6.2012 година, 
со кој се регулирани меѓусебните права и обврски.   

Согласно со Договорот за закуп, од страна на членовите на Комисијата 
за примопредавање на објект беше изготвен Записник за примопредавање 
под закуп на деловен простор во Виница бр.2707-125/1 од 5.7.2012 година.

Објект: Факултет за информатика – дисперзирани студии во 
Берово 

Советот на Општина Берово донесе Одлука за престанок на користење 
недвижна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип бр.07-1290/1 од 
6.7.2012 година, со која на Универзитетот му престана користењето на 
недвижната ствар „Стара гимназија“ – Берово.

Објект: Факултет за природни и технички науки – дисперзирани 
студии во Прилеп

Директорот на СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп достави Известување 
до Универзитетот бр.03-202 од 18.11.2011 година во кое, во знак на 
досегашната успешна соработка, нуди обезбедување на нови просторни 
услови за настава во учебната 2011/2012 година.

Согласно со Известувањето бр. 03-202 од 18.11.2011 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука бр.0701-1308/18 од 26.12.2011 
година за давање на согласност за потпишување на Договор со СОУ „Орде 
Чопела“ – Прилеп. Веднаш потоа, Универзитетот и СОУ „Орде Чопела“ 
– Прилеп склучија Договор за отстапување на користење на простории 
бр.0307-1332/1 од 27.12.2011 година. 

Објект: Електротехнички факултет – Радовиш
По барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ – Штип 

беше изработен Геодетски елаборат за етажен премер во КО Радовиш, 
бр.172/12 од 2.7.2012 година.
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Објект: Факултет за образовни науки (поранешен Работнички 
универзитет) 

Универзитетот поднесе барање до Општина Штип бр.0302-1108/1 од 
19.11.2012 година за поништување на Решение за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект и согласно ова барање беше доставен 
Одговор бр. уп.I8/017/11-9469 од 27.11.2012 година.

Објект: Факултет за медицински науки
Универзитетот поднесе Барање бр.0308-1319/1 од 23.2.2011 година 

до Министерството за транспорт и врски на Р. Македонија за издавање 
Одобрение за градење на градбата  „Факултет за медицински науки“.

Универзитетот поднесе Барање до ЈЗУ Клиничка болница – 
Штип, бр.0302-сл. од 13.12.2011 година, за поставување на монтажни 
паркиралишта.

Согласно со Барањето бр.0302-сл. од 13.12.2011 година, Управниот 
одбор на ЈЗУ Клиничка болница – Штип донесе Одлука за усвојување 
на барањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за поставување на 
монтажни паркиралишта во кругот на болницата.

Универзитетот поднесе Барање бр.0302-1334/1 од 28.12.2011 година 
до Министерството за транспорт и врски на Р. Македонија за заверка на 
архитектонско-урбанистички проект за објект Факултет за медицински 
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Согласно со Уредбата за нормативи и стандарди за основање на 
високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност, 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип до Министерството за образование 
и наука поднесе Барање бр.0505-1339/1 од 29.12.2011 година, за 
обезбедување на финансиски средства за изградба или купување на 
деловни објекти за изведување на настава на единиците на Универзитетот.

Врз основа на Барањето бр.0308-1319/1 од 23.2.2011 година за 
издавање Одобрение за градење на градбата „Факултет за медицински 
науки“, Министерството за транспорт и врски на Р. Македонија издаде 
Одобрение за градење бр.20 Уп.-3542/4 од 7.3.2012 година.

Објект: Кампус 4
За потребите на Универзитетот беше објавен Јавен повик за закуп 

на недвижен имот и по пристигнатите понуди тричлена комисија изготви 
Записник од отворање на понуди по Јавен повик за закуп на недвижен 
имот – деловен објект за потребите на Универзитетот бр. 0308-1024/3 од 
1.11.2011 година.

Согласно со Записникот бр. 0308-1024/3 од 1.11.2011 година, 
Универзитетскиот сенат донесе Одлука за усвојување на најповолна 
понуда по објавен Јавен повик за закуп на недвижен имот за потребите на 
Универзитетот бр.0701-1195/15 од 18.11.2011 година.

Врз основа на ова беше склучен Договор за закуп бр.0308-1196/3 од 
1.12.2011 година, со кој беа регулирани меѓусебните права и обврски. Врз 
основа на овој Договор беше изготвен Записник за примопредавање на 
објект – деловен простор бр.0308-1024/4 од 5.12.2011 година. 
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По барање на Универзитетот, од страна на ТП „Геопремери“ – Штип 
беше изработен Геодетски елаборат за етажен премер во КО Штип 1, 
бр.172/12 од 2.7.2012 година.

По барање на Универзитетот, од страна на Бирото за судски 
вештачења при Министерството за правда беше доставена Проценка на 
пазарна вредност на недвижен имот бр.19-3577/2 од 24.4.2012 година.

Објект: ДТП „Макпромет“– Штип
По истекот на Договорот за закуп на деловен простор бр.0307-406/1 

од 23.3.2010 година, Универзитетот достави допис до ДТП „Макпромет“– 
Штип бр.0307-444/1 од 23.4.2012 година за престанок на Договорот за 
закуп на деловен простор.

Објект: Наставен центар – Струмица
За потребите на Универзитетот беше склучен Договор со 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 
долгорочен закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба 
бр.0307-187/1 од 10.2.2012 година.
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III. РЕКТОРСКА УПРАВА

На 66-тата седница на Ректорската управа, одржана на 12.12.2011 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за колективно користење на втор дел од годишниот одмор;
 – Одлука за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и 

соработници на студиските програми за прв циклус на единиците на 
Универзитетот;

 – Одлука за одржување школа за практикување на клинички 
интегрирана медицина базирана на докази: Модул 1 – основни 
принципи;

 – Одлука за усвојување на барање за донација бр. 0302 Сл. од 25.11.2011 
година поднесено од МЗ Село Чифлик;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилник за стипендирање на трет циклус на студии на вработените 
на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Правило за изготвување на електронски 
распоред на предавања и вежби за зимски и летен семестар на 
единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на прилагоден образец за пријава на магистарски 
труд на Факултетот за музичка уметност;

 – Одлука за избор на членови на Универзитетската конкурсна комисија 
за запишување на студенти на трет циклус на стуидии за студиската 
2011/2012 година;

 – Одлука за давање на согласност за извршување на високообразовна 
дејност на друг Универзитет;

 – Одлука за усвојување на барање за донација бр. 05-850/1 од 10.11.2011 
година поднесено од ЈУ МЦСР – Штип, Дневен центар за деца со 
посебни;

 – Одлука за усвојување на Барање од студент Филип Стевановски;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна 

и научна дејност на Универзитетот;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност;
 – Одлука за започнување на постапка за акредитирање на втор циклус 

студии на Електротехнички факултет;
 – Одлука за потврдување на Листа на надворешно ангажирани 

наставници на Универзитетот;
 – Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените 

соработници на Универзитетот;
 – Одлука за усвојување на информацијата за состојбата на Факултетот 

за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
 – Одлука за усвојување на пречистен текст на студентски календар и 

распоред на годишни активности на Универзитетот;
 – Одлука за склучување на Договор за вршење на услуга.
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На 67-та седница на Ректорската управа, одржана на 26.12.2011 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2011 
година;

 – Одлука за запишување на трет циклус студии – докторски студии, на 
Кампус 2, при Универзитетот,

 – Одлука за давање на согласност за извршување на високообразовна 
дејност на Универзитетот „Св. Апостол Павле“ – Охрид;

 – Одлука за давање на согласност за извршување на високообразовна 
дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на нова студиска програма за втор циклус 
студии на Технолошко-техничкиот факултет;

 – Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата и 
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за 
прв циклус студии на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на нова студиска програма за втор циклус 
студии на Електротехнички факултет;

 – Одлука за утврдување на стручен назив на англиски јазик за завршните 
студии на прв циклус на Факултетот за музичка уметност.

На 68-та седница на Ректорската управа, одржана на 30.01.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 2012 г.;
 – Одлука за усвојување на најповолна понуда по објавен јавен повик во 

дневен весник „Дневник“ за поставување на кафемати во објекти на 
Универзитетот;

 – Одлука за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите за 
образование и административни услуги на Универзитетот за прв 
циклус студии;

 – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2010/2011 
година на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за давање на согласност на понуда за изложбен простор со 
изработка на штанд за учество на саемот „Денови на образование и 
кариера“, доставена од „Експо медија“ – Скопје;

 – Одлука за давање на согласност за продолжување на рокот за заверка 
на зимски и упис на летен семестар во учебната 2011/2012 година;

 – Одлука за давање на согласност за вршење на дополнителна дејност 
на помл.асс. Ангела Дебрешлиоска;

 – Одлука за давање на согласност за набавка на безбедносни 
сертификати;

 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 
нормативна и издавачка дејност на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на барањето од Клуб џиу џицу „Осенсеи“ - Штип;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна 

и научна дејност кои се однесуваат на барања за префрлање на 
студенти во ЕРП софтверскиот систем; 
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 – Одлука за доделување на награда по објавен Конкурс за најдобра 
фотографија;

 – Одлука за усогласување на студиска програма Финансиски менаџмент 
за 2008/2009 година;

 – Одлука за промена на носител на Интердисциплинарни студии по 
историја со археологија;

 – Одлука за усвојување на Програма за инвестиции и развој на 
Универзитетот за период од 2011 до 2015 година;

 – Одлука за усвојување на Ценовник на услуги од Лабораторијата за 
заштита на растенијата и животната средина;

 – Одлука за организирање на надворешна евалуација на Универзитетот;
 – Одлука за започнување на постапка за спроведување на самоевалуација 

на Универзитетот и формирање на Комисија за самоевалуација;
 – Одлука за зачленување на Универзитетот во ЕУА (Европска 

асоцијација на Универзитети);
 – Одлука за исплата на учесници во комисии за спроведени отворени 

постапки за јавни набавки;
 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор со Мартас 

ДООЕЛ Кочани и плаќање на проценка извршена од овластен судски 
проценител;

 – Одлука за усвојување на правилници согласно со Законот за заштита 
на личните податоци.

На 69-тата седница на Ректорската управа, одржана на 8.2.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за давање на согласност на Економски факултет за 
организирање на Меѓународна конференција за бизнис, економија и 
финансии;

 – Одлука за усвојување на Извештајот од централната пописна 
комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2011 година и за 
формирање на Комисија за расход на Универзитетот;

 – Одлука за давање на согласност за прифаќање на донација од ДООЕЛ 
„Бучим“ – Радовиш;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените 
соработници на Универзитетот;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на Меморандум за 
соработка со SEGA, Coalition of Youth Organizations;

 – Одлука за започнување постапка за отворање на втор циклус студии 
насоката Новинарство на Правен факултет;

 – Одлука за усвојување на предлог-план за настан „Подигање на 
свесноста за лицата со хендикеп“;

 – Одлука за за прифаќање на предлог за соработка од АИЕСЕК ( 
AIESEC - The international platform for young people to explore and 
develop their leadership potential);

 – Одлука за формирање на комисија за попис на музички инструменти 
добиени по донација;
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 – Одлука за одобрување на финансиска помош за научно списание од 
областа на хемијата и хемиската технологија – MJCCE;

 – Одлука за усвојување на образец за реализиран испит во испитна 
сесија;

 – Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата и 
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за 
прв циклус на студии на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Мислење бр.0204-146/2 од 7.2.2012 година, 
за продолжување на постапката за предвремен избор и за давање на 
согласност за распишување на Конкурс за предвремен избор на проф. 
д-р Ристо Кукутанов во звање редовен професор на Земјоделски 
факултет;

 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна 
и научна дејност на Универзитетот;

 – Дополнување на Ценовник на услуги на Центарот за односи со 
јавноста со Ценовник на услуги што Одделот за маркетинг и протокол 
ги нуди на надворешни корисници.

На 70-тата седница на Ректорската управа, одржана на 24.2.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2011 до 
31.12.2011 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2011 
до 31.12.2011 година на Универзитетски спортски центар ДООЕЛ – 
Штип;

 – Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2011 до 
31.12.2011 година на Уни-сервис ДООЕЛ – Штип.

На 71-та седница на Ректорската управа, одржана на 24.2.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за давање на согласност за вршење на дополнителна дејност 
на помл.асс. Лидија Сушевска;

 – Одлука за давање на согласност на доц. д-р Игор Стојановиќ за 
ангажирање на ФОН  универзитет – Скопје;

 – Одлука за усвојување на Програма и Правилник за спроведување на 
обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување 
со отпад;

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

 – 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;

 – Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, во 
летниот семестар во учебната 2011/2012 година;
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 – Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковна спогодба 
бр.0203-1400/1-44 од 28.2.2011 година и Рамковна спогодба бр.0203-
1400/1-45 од 28.2.2011 година за набавка на услуги за копнен 
транспорт по спроведена постапка по Оглас бр.19/2010;

 – Одлука за продолжување на времетраењето на  Рамковната спогодба 
за набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови по спроведена 
постапка по Оглас бр.34/2010;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година;

 – Одлука за давање на согласност за вршење на дополнителна дејност 
на проф. д-р Милица Ивановска;

 – Одлука за давање на согласност на доц. д-р Крсте Шајноски за 
ангажирање на Високата школа за новинарство и односи со јавноста 
– Скопје;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно 
– научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

На 72-та седница на Ректорската управа, одржана на 15.3.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на список на хонорарно ангажирани професори 
за летен семестар во учебната 2011/2012 година;

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

 – Одлука за усвојување на Правилник за основање, управување, надзор 
и внатрешна организација на Уни-сервис Агро – Штип;

 – Одлука за зголемување на основачки влог во Уни сервис ДООЕЛ – 
Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за запишување и студирање на 
студиската програма за стекнување на наставнички компетенции 
на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип;

 – Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма 
2009/2010 година за прв циклус студии на Факултет за образовни 
науки;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од Комисијата за наставна 
и научна дејност на Универзитетот;

 – Одлука за склучување на договори со приватни стоматолошки 
ординациии за потребите на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за дополнување на одлуката за висината на надоместоците 
што ги плаќаат студентите за образование и административни 
услуги на Универзитетот за прв, втор и трет циклус на студии;

 – Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на прв 
циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на 
Универзитетот во учебната 2012/2013 година и Конкурс за упис на 
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студенти во прва година за студиската 2012/2013 година во рамките 
на „Проект 35/45“;

 – Одлука за доделување на награди за студентите кои ќе ги освојат 
првите три места на Ораторските вечери во организација на Правен 
факултет;

 – Одлука за усвојување на Барањето бр. 03-132/1 од 23.2.2012 година 
од ЈП Македонски шуми, за добивање на расходуван ситен инвентар;

 – Одлука за давање на согласност за одржување на курс за индустријата 
согласно со програмата за доживотно учење во рамките на ТЕМПУС 
проект;

 – Одлука за усвојување на Предлог-план за медиумска застапеност на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2012/2013 година;

 – Одлука за членство на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип, во Асоцијацијата на ректори на педагошки универзитети во 
Европа;

 – Одлука за давање на согласност за плаќање на фактура за потрошена 
електрична енергија, за просториите што ги користи Универзитетот 
во НУ Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор за 
објавување на Конкурс за запишување на студенти во прва година во 
учебната 2011/2012 година, во списанието „Матурант“, по понуда од 
Нома прес ДООЕЛ Скопје;

 – Одлука за претплата за користење на EBSCO бази;
 – Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата и 

ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за 
прв циклус студии на Универзитетот;

 – Одлука за изменување на Одлуката бр. 0901-234/8 од 2.3.2012 
година, донесена на 71. седница на Ректорската управа за усвојување 
на Листа на членови на наставно-научните совети на единиците на 
Универзитетот во летен семестар во учебната 2011/2012 година;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година;

 – Одлука за реализација на набавки предвидени со Проектот 
„Интегрирана селекција, заштита и промоција на балкански генетски 
шумски ресурси со естетска вредност“.

На 73-тата седница на Ректорската управа, одржана на 9.4.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Kомисијата за 
нормативна и издавачка дејност;

 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Kомисијата за наставна 
и научна дејност;

 – Одлука за запишување на студентот Сандра Маџиров во четврти 
семестар втора година, во учебната 2011/2012 година, на Филолошки 
факултет;



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

29

 – Одлука за давање на согласност на доц. д-р Љупчо Сотироски за 
ангажирање на Правен факултет – Кичево при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола;

 – Одлука за дополнување на Одлуката за покриеност на наставата и 
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за 
прв циклус студии на Универзитетот;

 – Одлука за вградување на предуслов за пријавување на предмети во 
системот за електронско оценување на студентите на Филолошки 
факултет;

 – Одлука за формирање на Комисија за спроведување на постапка за 
избор на банка преку која ќе се вршат електронските плаќања на 
студентите на Универзитетот, усвојување на ценовник на услуги за 
кои студентите плаќаат таксена марка и усвојување на критериуми 
по кој ќе се врши изборот на банката;

 – Одлука за усвојување на барањето за донација поднесено од 
Здружение на спортски риболовци „Брегалница 2011“;

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за формите на стекнување и распределба на приходот од 
научноистражувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилa за промоција на доктори на науки 
на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Правила за кодирање на предметите во 
студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно 
– научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 
и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на 
вработените;

 – Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на 
работата и систематизација на работните места на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

На 74-тата седница на Ректорската управа, одржана на 14.5.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за критериумите и постапката за избор на наставно – научни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

 – Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2012/2013 година;

 – Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на 
трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2012/2013 година;
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 – Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата и 
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за 
прв циклус на студии на Универзитетот;

 – Одлука за давање на согласност за извршување на високообразовна 
дејност на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола;

 – Одлука за определување на висината на надоместокот за партиципација 
што треба да го плаќаат странските студенти кои се запишани на 
Универзитетот во учебната 2013/2014 година;

 – Одлука за висината на плата на вработените во секторот Ресторани 
во Уни-сервис ДООЕЛ Штип;

 – Одлука за усвојување на Барањето бр.0101/5 од 7.5.2012 година, 
поднесено од Студентскиот парламент на Универзитетот;

 – Одлука за потврдување на одлука донесена од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на двајца претставници од Студентскиот парламент, 
за учетво на меѓународна активност „Летен Кампус – 2012“, во 
организација на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ 
– Скопје;

 – Одлука за одбивање на Барањето поднесено од студент Мустафа 
Алимовски;

 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна 
и научна дејност;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување 
на студиските програми за прв циклус студии на Факултет за 
информатика;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за музичка 
уметност;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за туризам 
и бизнис логистика;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Правен факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Земјоделски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Филолошки факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Електротехнички 
факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус на студии на Машински факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Технилошко-технички 
факултет;
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 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за образовни 
науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултетот за природно 
и технички науки;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година.

На 75-тата седница на Ректорската управа, одржана на 28.5.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за овластување на генералниот секретар на Универзитетот 
да ги потпишува уверенијата за положени испити, како и сите 
други документи на странски јазик кои се издаваат за потребите на 
студентите во странство;

 – Одлука за остварување на практична настава во областа здравствен 
туризам на Балтик колеџ Шверин, Универзитет за применети науки 
во Германија, на студенти од студиската програма физиотерапевт 
при Факултетот за медицински науки, Факултет за туризам и бизнис 
логистика и филолошки факултет;

 – Одлука за усвојување на предлог за Онлајн дигитална библиотека– 
ОДБ;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Правен факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Економски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Земјоделски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Филолошки факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Електротехнички 
факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Машински факултет,

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Технолошко – 
технички факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за образовни 
науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за природни 
и технички науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за музичка 
уметност;
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 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување 
на студиските програми за втор циклус студии на Факултет за 
информатика;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за туризам 
и бизнис логистика;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од Комисијата за 
нормативна и издавачка дејност на Универзитетот;

 – Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата и 
ангажирање на наставници и соработници на студиските програми за 
прв циклус на студии на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на правилникот 
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на универзитетска студиска програма за втор 
циклус студии.

На 76-тата седница на Ректорската управа,, одржана на 18.6.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и 
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната 
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за 
соработниците од единиците на Универзитетот кои се задолжени 
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените 
кандидати, за студиската 2012/2013 година;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп 
со Македонски телеком  – АД Скопје, за простор за потребите на 
Машински факултет Виница;

 – Одлука за прифаќање на предлог измените на студиските програми: 
Општа медицина, Фармација, Стоматологија и тригодишните стручни 
студии за медицински сестри/техничари, лаборанти, физиотерапевти, 
оптометристи, протетичари и акушерки, како и предлог измените 
на студиските програми од втор циклус специјалистичките стручни 
студии на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар 
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 
2012/2013 година;

 – Одлука за организирање и одржување на Прва меѓународна научна 
конференција за образование, на тема „Глобални тенденции во 
обрзованието на наставници“ во организација на Факултетот за 
образовни науки;

 – Одлука за дополнување на одлуката за определување на додаток 
во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и раководни 
функции на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;
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 – Одлука за усвојување на мислење бр. 0204-588/2 од 5.6.2012 година, 
за продолжување на постапката за предвремен избор и за давање 
на согласност за распишување на Конкурс за предвремен избор на 
доц. д-р Душан Спасов во звање вонреден професор на Земјоделски 
факултет;

 – Одлука за усвојување на програмите А1/А2 и Б1/Б2 за Курсот по 
македонски јазик како странски јазик, во рамките на Институтот за 
јазици;

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

 – Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата на 
старите студиски програми во 2012/13 година;

 – Одлука за бесплатно доделување на книга со наслов „Вештини за 
проучување“ од авторот Кетрин Л. Ален, на студентите од втор и 
трет циклус студии на Универзитетот;

 – Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот на кои има условност на 
предметите за прв циклус студии;

 – Одлука за усвојување на конкурс за запишување на студенти на втор 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во учебната 2012/2013 година;

 – Одлука за воведување на студиски програми од прв и втор циклус 
на студии на кои наставата и полагањето ќе се изведува на англиски 
јазик;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус на студии на вработените 
соработници на Универзитетот.

На 77-та седница на Ректорската управа, одржана на 10.9.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за реализација на набавка на опрема за симултан превод за 
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, предвидени 
со проектот со наслов „Користење на локалните ресурси за 
микрорегионален развој – оддржлив агробизнис и туризам во јужниот 
дел на Балканот“;

 – Одлука за ангажирање на наставници на студиските програми за прв 
циклус на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 
други универзитети;

 – Одлука за ангажирање на наставници од  Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип на другите универзитети;

 – Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за ангажирање на наставници избрани во насловни звања на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за за прифаќање на гранд за инсталирање на апликативен 
софтвер од Дата Лаб – Скопје;
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 – Одлука за давање на согласност на Предлог – проект УГД продавница;
 – Одлука за усвојување на предлог мислења од комисијата за 

нормативна и издавачка дејност;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставна 

и научна  дејност;
 – Одлука за продолжување на времетраењето на  рамковна спогодба 

бр.0203-641/1-18 од 6.9.2011 година за набавка на горива по 
спроведена постапка по Оглас бр. 16/2011;

 – Одлука за продложување на рокот за пријавување на кандидати по 
Конкурсот за запишување на студенти за втор и трет циклус студии 
за учебната 2012/2013 до 31.10.2012 година;

 – Одлука за одобрување на барање за запишување и на друга студиска 
програма – паралелно студирање во рамките на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот;

 – Одлука за запишување на кандидати кои се јавиле на Конкурсот за 
запишување на студенти на прв циклус студии на Универзитетот во 
учебната 2012/2013 година, а кои имаат помалку од 40 поени;

 – Одлука за изведување на пракса на студентите од Факултетот за 
туризам и бизнис логистика и Земјоделски факултет во рамките на 
Универзитетот;

 – Одлука за задолжување на единиците на Универзитетот да склучат 
минимум 10 договори годишно, со трговски друштва или установи, 
за реализација на практична настава на студентите;

 – Одлука за усвојување на молба поднесена од РЕ Очни болести при 
Клиничка болница – Штип;

 – Одлука за задолжување на наставници за внесување на податоци на 
социјалната истражувачка мрежа http://academic.research.microsoft.
com;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на Договор со 
Интерфест – Битола.

На 78-та седница на Ректорската управа, одржана на 29.10.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат и Анекс на Елаборат 
за усогласување на студиските програми на втор циклус студии на 
Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје;

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

 – Одлука за усвојување на Правилникот за изменување на Правилникот 
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
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 – Одлука за усвојување на Правила за одбрана на дипломски труд и 
полагање на завршен испит на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за издавање на диплома и додаток на диплома, за промоција на 
дипломите и за условите и постапката за одземање на издадената 
диплома на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилникот за изменување на Правилникот 
за стекнување и распределба на средствата остварени врз основа на 
втор циклус универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за администрација на апсолвентски 
стаж/семестар на прв циклус на студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за критериумите и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за користење на електронска пошта 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилата за изменување на Правилата 
за текот на движењето на влезните и излезните фактури во 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за основање, управување, надзор и внатрешна организација на 
Универзитетски спортски центар – Штип;

 – Одлука за укинување на Одлуката за усвојување и Правилата за 
користење на парични средства за спортски, културни и информатички 
активности на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за давање согласност за усвојување на измените на 
Правилникот за внатрешните односи и работење на Правен факултет 
при  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ангажирање на наставници 
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
и ангажирање на редовни професори во пензија;

 – Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот;

 – Одлука за изменување на Одлуката за висина на надоместоците што 
ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на 
Универзитетот за прв, втор и трет циклус на студии,

 – Одлука за укинување на Одлуката за усвојување и Правилата за 
постапка при исплата на рецензентска комисија на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип;
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 – Одлука за усвојување на Образец – Одлука за утврдување на пријавени 
кандидати по објавен Конкурс за избор во звање од Правилата 
за усогласена примена на Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за за продолжување на Договорот со ТВ Ирис за медиумска 
застапеност на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на План за маркетинг активности  за периодот 
2012-2013 година поднесен од Центарот за односи со јавноста при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за за усвојување на Предлог-проект за продажба на рекламен 
простор на медиумите на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Конкурс за најдобра 
фотографија“;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „УГД сцена – Пронајди го 
својот круг“;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Рекреативен центар“ на 
вработените и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Интернет видливост на 
УГД“;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Виртуелизирање на 
продукциска северска околина“;

 – Одлука за начинот на запишување на втор циклус студии на 
студентите од Правосудна насока  – прв циклус студии;

 – Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за 
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии 
за учебната 2012/2013 година;

 – Одлука за усвојување на предлог - мислења од Kомисија за наставна 
и научна дејност;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус на вработен соработник на 
Универзитетот;

 – Одлука за пренамена на доделени парични средства од Министерството 
за образование и наука;

 – Одлука за зачленување на единиците на Универзитетот во Институтот 
за стандардизација на Република Македонија – ИСРМ;

 – Одлука за усвојување на Мислење бр. 0204-986/2 од 25.10.2012 
година за продолжување на постапката за предвремен избор и за 
давање на согласност за распишување на Конкурс за предвремен 
избор на доц. д-р Винета Сребренкоска во звање вонреден професор 
на Технолошко – техничкиот факултет;

 – Одлука за укинување на одлука бр. 0701-381/7 од 11.4.2011 година за 
избор на координатор за студентите од Р. Турција;

 – Одлука за усвојување на Записник од комисијата за посета и проценка 
на библиотечниот фонд на приватна библиотека во сопственост на г. 
Александар Николовски од Битола;
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 – Одлука за доделување на стипендија на студенти од втор циклус на 
студии, од Р. Албанија;

 – Одлука за доделување на стипендија на студенти од прв циклус на 
студии, од Р. Пакистан;

 – Одлука за годишна претплата за користење на HEPSEU – база на 
податоци за стипендии;

 – Одлука за давање согласност на предлог-одлуката бр. 1802-323/20 
од 24.10.2012 година за доделување на паричен износ за користење 
на возила во сопственост на катедрите на Земјоделски факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Барање бр.0503-13/582 од 4.10.2012 година, 
поднесено од носители на научни проекти;

 – Одлука по барање за соработка од Меѓународна организација 
за размена на студенти од Техничките факултети – ИАЕСТЕ 
Македонија;

 – Одлука за давање на позитивно мислење на Национална програма за 
научноистражувачката и развојната дејност во Република Македонија 
(2012-2016);

 – Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на 
стан;

 – Одлука Барање од СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип;
 – Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2012 

година.

 На 79-тата седница на Ректорската управа, одржана на 12.11.2012 
година, беше донесена следнива одлука:

 – Одлука за утврдување на конечна ранг-листа на пријавените кандидати 
по Конкурсот за запишување на трет циклус – докторски студии на 
студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во 
учебната 2012/2013 година.

На 80-та седница на Ректорската управа, одржана на 3.12.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на измените на Правилникот за внатрешните 
односи и работење на Факултетот за медицински науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Стандарди и нормативи за дополнување на 
Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно–
научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за користење на CRM – софтверска 
платформа за студентската служба на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип;
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 – Одлука за усвојување на Правилник за начинот и условите на 
користење на средства од Фондот за научноистражувачка работа 
од страна на вработените научноистражувачки работници на 
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип;

 – Одлука за утврдување на висината на паричните средства во Фондот 
за научноистражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип;

 – Одлука за утврдување, избор и паричен надоместок на членовите 
на Управниот одбор на Фондот за научноистражувачка работа на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за спроведување на постапка за 
избор на визитинг професор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип;

 – Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата на старите студиски програми во 
2012/2013 година;

 – Одлука за усвојување на студентски календар и распоред на годишни 
активности за студенти од прв циклус на студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, за календарската 2012/2013 година;

 – Одлука за изменување на одлуката за начинот на запишување на 
втор цикус студии на студентите од Правосудна насока – прв циклус 
бр.0701-994/24 од 29.10.2012 година; 

 – Одлука за избор на банка од Р. Македонија, со која ќе се изврши 
интеграција на банкарскиот систем за електронско плаќање со 
користење на платежни картички преку Интернет со системот за 
електронски индекс на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година.

 – Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за наставна 
и научна дејност;

 – Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за 
финансии, инвестиции и развој;

 – Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за 
нормативна и издавачка дејност;

 – Одлука за издавање на меѓународно списание на Правен факултет;
 – Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на 

Универзитетот за 2012 година;
 – Одлука за избор на член во Управниот одбор на Државниот студентски 

дом „Браќа Миладиновци“ – Штип;
 – Одлука за дополнување на одлуката за формирање на Универзитетска 

конкурсна комисија и утврдување на надомест за членовите на 
комисијата, за работната група за успешно реализирање на уписите на 



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

39

Универзитетот и за соработниците од единиците на Универзитетот, 
кои се задолжени за примање на документи и внесување на податоци 
за пријавените кандидати за студиската 2012/2013 година;

 – Одлука по предлог за ангажирање на лице за одржување на техничката 
опрема на радио УГД ФМ, поднесен од Центарот за односи со јавноста;

 – Одлука за поставување на спомен-обележје на Гоце Делчев и 
Аристотел;

 – Донесување Одлука по Барање на Општина Карбинци за донација на 
расходуван материјал од објектот во Плачковица;

 – Одлука по Барање на СВР – Штип, за донација на расходувани 
компјутери;

 – Одлука по барање на Казнено-поправен дом – Штип, за донација на 
расходувани компјутери;

 – Одлука по понуда на г-ѓа Снежанка Илиева за откуп на уметнички 
слики;

 – Одлука по барање за набавка на примероци од монографијата 
„Минерали од Република Македонија“, поднесено од проф. д-р Блажо 
Боев;

 – Одлука за усвојување на Извештај од единиците на Универзитетот 
од проверка на познавањето на македонски јазик на странските 
студенти;

 – Одлука за колективно користење на втор дел од годишниот одмор.
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IV. УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ

На 56-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
18.11.2011 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за разгледување на можноста за отворање на дисперзирани 
студиски програми во Пехчево и во Неготино;

 – Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковната спогодба 
за набавка на телекомуникациски услуги по спроведена постапка 
по оглас бр.33/2010 и Рамковната спогодба за набавка на интернет 
пристап и меѓуградски линкови по спроведена постапка по Оглас 
бр.34/2010;

 – Одлука за организирање на подружница на друштвото Уни-сервис 
ДООЕЛ Штип;

 – Одлука за определување на еднократен надоместок за времено 
вработени лица, за успешна реализација на уписната политика и 
дисперзираните студии на Универзитетот за учебната 2010/2011 
година;

 – Одлука за измена на финансов план на сметки 788 сопствени приходи;
 – Одлука за давање на согласност за спонзорирање на издание на книга 

со наслов „Букурешкиот мировен договор и повелбата на Македонија 
во 1913 година“;

 – Одлука за покривање на трошоците на Центар за вработување во Штип, 
за загревање на просторот кој e во сопственост на Универзитетот, 
поради користење на резервоар за нафта во сопственост на Центар за 
вработување во Штип;

 – Одлука за давање на согласност на Одлука од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за медицински науки бр. 2502-112/14 од 
4.11.2011 година;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за 
одржување и техничка поддршка;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за 
изработка и откуп на уметничко дело (маслена слика);

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „УГД СЦЕНА – Пронајди 
го својот круг“;

 – Одлука за организирање на транспорт на вработените во Кампус 4 
преку јавен транспорт „Кит-го“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на понуда за обуки и испити за ложачи на парни 
котли од Општинска установа за образование на возрасни „Ванчо 
Прќе“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на најповолна понуда по објавен јавен 
повик за закуп на недвижен имот – деловен објект за потребите на 
Универзитетот;

 – Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на 
Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на барањето поднесено од ЈЗУ Клиничка 
болница – Штип;

 – Одлука за усвојување на иницијатива за формирање на Е – бизнис 
клуб;
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 – Одлука за верификација на мандат на членови на Универзитетскиот 
сенат претставници од Правен факултет;

 – Одлука за усвојување на Стандарди и нормативи за изведување на 
високообразовна дејност на Универзитетот;

 – 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;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување  
на правилникот за  критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

На 57-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
26.12.2011 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2011 
година;

 – Одлука за давање на согласност за прифаќање на понуда од 
Топлификација инженеринг ДООЕЛ Скопје;

 – Одлука за продолжување на времетраењето на  Договор бр. 0203 
– 1331/1-29 од 25.12.2009 година за набавка на услуги за мобилна 
телефонија по спроведена постапка по Оглас бр.42/2009;

 – Одлука за усвојување на пречистен текст на годишен план за јавни 
набавки за 2011година на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на нова студиска програма за втор циклус 
студии на Електротехнички факултет;

 – Одлука за верификација на мандат на членови на Универзитетскиот 
сенат претставници од Факултетот за природни и технички науки;

 – Одлука за усвојување на Правило за изготвување на електронски 
распоред на предавања и вежби за зимски и летен семестар на 
единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилник за стипендирање на трет циклус студии на вработените на 
Универзитетот;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените 
соработници на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од Комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од Комисијата за 
нормативна и издавачка дејност;

 – Одлука за усвојување на прилагоден образец за пријава за магистарски 
труд на Факултетот за музичка уметност;

 – Одлука за склучување на анекс на договор за доградба на софтвер 
за систем за материјално – финансиско работење со Синерџи ДОО 
Скопје;

 – Одлука за давање на согласност за потпишување на договор со СОУ 
„Орде Чопела“ – Прилеп;
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 – Одлука за усвојување на нова студиска програма по маркетинг на 
Економски факултет;

 – Одлука за усвојување на измени во студиски програми на Машински 
факултет;

 – Одлука за одржување школа за практикување на клинички 
интегрирана медицина базирана на докази: Модул 1 – основни 
принципи;

 – Одлука за усвојување на информацијата за состојбата на факултетот 
за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за продолжување на времетраењето на  договор бр.0203-
1611/1-32 од 18.10.2010 година за набавка на надзор за изведба на 
градежно – архитектонски објект, надзор над изведба на машински 
– топлотехнички инсталации и надзор над изведба на електрични 
инсталации по спроведена постапка по Оглас бр.58/2009;

 – Одлука за давање на согласност на плаќање на Фактура бр. 2239/2 од 
5.5.2011 година, од ДПТУ ПРОМЕДИКА ДОО Скопје, за набавка на 
препарати за потребите на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за продолжување на времетраењето на  рамковна спогодба 
бр.0203-1335/1-39 од 27.01.2010 година за набавка на хотелски 
услуги по спроведена постапка по Оглас бр.47/2009;

 – Одлука за усвојување на Финансов план за 2012 година;
 – Одлука за усвојување на Правилници за внатрешни односи и работење 

на едниците на Универзитетот.

На 58-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
30.1.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 2012 година;
 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор со Мартас 

ДООЕЛ Кочани и плаќање на проценка извршена од овластен судски 
проценител;

 – Одлука за усвојување на програма за инвестиции и развој на 
Универзитетот за период од 2011 до 2015 година;

 – Одлука за усвојување на Ценовник на услуги од лабораторијата за 
заштита на растенијата и животната средина;

 – Одлука за започнување на постапка за спроведување на самоевалуација 
на Универзитетот и формирање на Комисија за самоевалуација;

 – Одлука за организирање на надворешна евалуација на Универзитетот;
 – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2010/2011 

година на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
 – Одлука за исплата на учесници во комисии за спроведени отворени 

постапки за јавни набавки;
 – Одлука за усвојување на правилници согласно со Законот за заштита 

на личните податоци;
 – Одлука за усвојување на најповолна понуда по објавен јавен повик во 

дневен весник „Дневник“ за поставување на кафемати во објекти на 
Универзитетот,
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 – Одлука за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите за 
образование и административни услуги на Универзитетот за прв 
циклус студии;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од комисијата за 
нормативна и издавачка дејност на Универзитетот;

 – Одлука за усогласување на студиска програма Финансиски менаџмент 
за 2008/2009 година;

 – Одлука за доделување на награда по објавен Конкурс за најдобра 
фотографија;

 – Одлука за промена на носител на интердисциплинарни студии по 
историја со археологија.

На 59-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 8.2.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на Извештајот од централната пописна 
комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2011 година и за 
формирање на Комисија за расход на Универзитетот;

 – Одлука за давање на согласност за прифаќање на донација од ДООЕЛ 
„Бучим“ – Радовиш;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените 
соработници на Универзитетот;

 – Одлука за започнување постапка за отворање на втор циклус студии 
на насоката Новинарство на Правен факултет;

 – Одлука за дополнување на Ценовник на услуги на Центарот за односи 
со јавноста со Ценовник на услуги кои Одделот за маркетинг и 
протокол ги нуди на надворешни корисници;

 – Одлука за формирање на Комисија за попис на музички инструменти 
добиени по донација;

 – Одлука за одобрување на финансиска помош за научно списание од 
областа на хемијата и хемиската технологија – MJCCE;

 – Одлука за усвојување на образец за реализиран испит во испитна 
сесија;

 – Одлука за давање согласност на Финансиски план на студентскиот 
парламент на Универзитетот за период од 1.2.2012 година до 1.9.2012 
година.

На 60-тата седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
24.2.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2011 до 
31.12.2011 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2011 до 
31.12.2011 година на „Универзитетски спортски центар“ ДООЕЛ – 
Штип;

 – Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2011 до 
31.12.2011 година на „Уни-сервис“ ДООЕЛ – Штип.
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На 61-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
24.02.2012 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2012 година;
2. Одлука за усвојување на Програма и Правилник за спроведување на 

обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување 
со отпад;

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

4. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно 
– научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

5. 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;

6. Одлука за продолжување на времетраењето на  рамковна спогодба 
бр.0203-1400/1-44 од 28.2.2011 година и рамковна спогодба бр.0203-
1400/1-45 од 28.2.2011 година за набавка на Услуги за копнен 
транспорт по спроведена постапка по оглас бр.19/2010;

7. Одлука за продолжување на времетраењето на  рамковната спогодба 
за набавка на интернет пристап и меѓуградски линкови по спроведена 
постапка по оглас бр.34/2010.

На 62-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
15.3.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за склучување на договори со приватни стоматолошки 
ординациии за потребите на Факултетот за медицински науки,

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

 – Одлука за усвојување на Правилник за основање, управување, надзор 
и внатрешна организација на Уни-сервис Агро – Штип;

 – Одлука за зголемување на основачки влог во Уни сервис ДООЕЛ – 
Штип;

 – Одлука за усвојување на правила за запишување и студирање на 
студиската програма за стекнување на наставнички компетенции 
на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип;

 – Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма 
2008/2009 година за прв циклус студии на Факултетот за информатика;

 – Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма 
2009/2010 година за прв циклус студии на Факултет за образовни 
науки;

 – Одлука за дополнување на Одлуката за висината на надоместоците 
што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги 
на Универзитетот за прв, втор и трет циклус студии,
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 – Одлука за доделување на награди за студентите кои ќе ги освојат 
првите три места на Ораторските вечери во организација на Правен 
факултет;

 – Одлука за усвојување на барањето бр. 03-132/1 од 23.2.2012 година 
од ЈП Македонски шуми, за добивање на расходуван ситен инвентар,

 – Одлука за усвојување на Предлог-план за медиумска застапеност на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 2012/2013 година,

 – Одлука за членство на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип, во Асоцијацијата на ректори на педагошки универзитети во 
Европа;

 – Одлука за давање на согласност за плаќање на фактура за потрошена 
електрична енергија, за просториите кои ги користи Универзитетот 
во НУ  Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор за 
објавување на Конкурс за запишување на студенти во прва година во 
учебната 2011/2012 година, во списанието „Матурант“, по понуда од 
Нома прес ДООЕЛ Скопје;

 – Одлука за претплата за користење на EBSCO бази;
 – Одлука за определување на еднократен надоместок за вработените 

на Универзитетот, за дополнителна ангажираност во реализација на 
уписната политика и дисперзираните студии на Универзитетот за 
учебната 2011/2012 година;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година;

 – Одлука за реализација на набавки предвидени со Проектот 
„Интегрирана, селекција, заштита и промоција на балкански генетски 
шумски ресурси со естетска вредност“.

На 63-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
23.3.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за избор на д-р Никола Камчев во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Тена Шијакова-Иванова во звање редовен 

професор;
 – Одлука за избор на д-р Ристо Дамбов во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Орце Спасовски во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Мирјана Голомеова во звање редовен 

професор;
 – Одлука за избор на д-р Милица Шкариќ во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Љупчо Михајлов во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Јордан Живановиќ во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Зоран Панов во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Зоран Десподов во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Војо Мирчовски во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Виолета Димова во звање редовен професор;
 – Одлука за усвојување на предлог-листа на награди за доделување на 

27 март – патронен ден на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
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На 64-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 9.4.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за верификација на мандат на членови на Универзитетскиот 
сенат претставници од Факултет за медицински науки;

 – Одлука за избор на претставници од Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип за членови во Интеруниверзитетската конференција;

 – Одлука за формирање на комисија за спроведување на постапка за 
избор на банка преку која ќе се вршат електронските плаќања на 
студентите на Универзитетот, усвојување на ценовник на услуги за 
кои студентите плаќаат таксена марка и усвојување на критериуми 
по кој ќе се врши изборот на банката;

 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 
нормативна и издавачка дејност;

 – Одлука за усвојување на Барањето за донација поднесено од 
Здружение на спортски риболовци „Брегалница 2011“;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно 
– научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за формите на стекнување и распределба на приходот од 
научноистражувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за кодирање на предметите во 
студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилa за промоција на доктори на науки 
на Универзитетот,

 – Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 
и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на 
вработените;

 – Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на 
работата и систематизација на работните места на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

На 65-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
23.4.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на барањето од Здружение на припадниците на 
безбедносните сили на Бедем – Исток;

 – Одлука за усвојување список на вработени и надомест за плата 
на вработени во Уни-сервис ДООЕЛ Штип за потребите на 
Универзитетот;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус на студии на Воената академија 
„Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје,

 – Одлука за верификување на мандат на член на Универзитетскиот 
сенат претставник од Машински факултет;
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 – Одлука за верификување на мандат на член на Универзитетскиот сенат 
претставник од Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ – 
Скопје;

 – Одлука за избор на м-р Кирил Рибарски во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Гоше Петров во звање редовен професор;
 – Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени 

мобилни телефони.

На 66-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
14.5.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за критериумите и постапката за избор на наставно – научни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

 – Одлука за определување на висината на надоместокот за партиципација 
кој треба да го плаќаат странските студенти кои се запишани на 
Универзитетот во учебната 2013/2014 година;

 – Одлука за висината на плата на вработените во секторот Ресторани 
во Уни-сервис ДООЕЛ Штип;

 – Одлука за потврдување на одлука донесена од наставно научниот 
совет на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за образовни 
науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за музичка 
уметност;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување 
на студиските програми за прв циклус студии на Факултет за 
информатика;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за туризам 
и бизнис логистика;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Технолошко - технички 
факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Машински факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Електротехнички 
факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Земјоделски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Филолошки факултет;
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 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Економски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Правен факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за прв циклус студии на Факултет за природни 
и технички науки;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година.
На 67-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 

28.5.2012 година, беа донесени следниве одлуки:
 – Одлука за избор на д-р Верица Илиева во звање редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Снежана Ставрева-Веселинова во звање 

редовен професор;
 – Одлука за избор на д-р Ристо Кукутанов во звање редовен професор;
 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 

студиските програми за втор циклус на студии на Факултет за 
образовни науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Правен факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Земјоделски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Филолошки факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Економски факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Електротехнички 
факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Машински факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување 
на студиските програми за втор циклус студии на Технолошко - 
технички факултет;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за природни 
и технички науки;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за музичка 
уметност;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување 
на студиските програми за втор циклус студии на Факултет за 
информатика;

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат за усогласување на 
студиските програми за втор циклус студии на Факултет за туризам 
и бизнис логистика;
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 – Одлука за усвојување на универзитетски студиски програми;
 – Одлука за усвојување на предлог-мислења од комисијата за 

нормативна и издавачка дејност на Универзитетот;
 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 

за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на предлог за Онлајн дигитална библиотека – 
ОДБ.

На 68-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 2.7.2012 
година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за избор на д-р Соња Лепиткова во звање редовен професор;
 – Одлука за измена на Финансов план на сметкa 785 донаторски 

проекти;
 – Одлука за измена на Финансов план на сметки од групата 788 - 

сопствени приходи;
 – Одлука за измена на Финансов план на сметка 631 кирии;
 – Одлука за измена на Финансов план на буџетска сметкa;
 – Одлука за усвојување на Правила за користење на лозинка на лица кои 

го користат информатичко-технолошкиот систем на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип,

 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп 
со Македонски телеком  – АД Скопје, за простор за потребите на 
Машински факултет - Виница;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените 
соработници на Универзитетот;

 – Одлука за прифаќање на предлог измените на студиските програми 
од втор циклус специјалистички стручни студии на Факултетот за 
медицински науки;

 – Одлука за прифаќање на предлог измени на студиски програми: 
Општа медицина, Фармација, Стоматологија и тригодишни стручни 
студии за медицински сестри/техничари, лаборанти, физиотерапевти, 
оптометристи, протетичари и акушерки на Факултетот за медицински 
наукии;

 – Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар 
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 
2012/2013 година;

 – Одлука за организирање и одржување на Прва меѓународна научна 
конференција за образование, на тема „Глобални тенденции во 
обрзованието на наставници“ во организација на Факултетот за 
образовни науки;

 – Одлука за усвојување на предлог мислења од комисијата за финансии, 
инвестиции и развој;

 – Одлука за усвојување на програмите А1/А2 и Б1/Б2 за Курсот по 
македонски јазик како странски јазик, во рамките на Институтот за 
јазици;
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 – Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат годишниот одмор;

 – Одлука за бесплатно доделување на книга со наслов „Вештини за 
проучување“ од авторот Кетрин Л. Ален, на студентите од втор и 
трет циклус на студии на Универзитетот;

 – Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и 
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната 
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за 
соработниците од единиците на Универзитетот кои се задолжени 
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените 
кандидати, за студиската 2012/2013 година;

 – Одлука за изменување на трошковникот за полагање на испит 
за туристички водич, туристички придружник и раководител на 
туристичка агенција кој се однесува на невработени лица;

 – Одлука за дополнување на одлуката за определување на додаток 
во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и раководни 
функции на Универзитетот;

 – Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2012 
година.

На 69-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
16.8.2012 година, беше донесена следнава одлука:

 – Одлука за избор на д-р Нинослав Марина во звање редовен професор.

На 70-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
21.9.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за ангажирање на наставници од  Универзитет „Гоце Делчев“ 
во Штип на другите универзитети;

 – Одлука за ангажирање на наставници на студиските програми за прв 
циклус на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 
други универзитети;

 – Одлука за прифаќање на гранд за инсталирање на апликативен 
софтвер од Дата Лаб – Скопје;

 – Одлука за давање на согласност на Предлог – проект УГД продавница;
 – Одлука за усвојување на предлог мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност;
 – Одлука за усвојување на предлог мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој;
 – Одлука за давање на согласност за склучување на договор за деловно 

– техничка соработка помеѓу Универзитетот и Универзитетски 
спортски центар;

 – Одлука за усвојување на ребаланс на Финансиски план за 2012 година 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за измени и дополнувања на Ценовникот за услуги од Катедрата 
за заштита на растенијата и животната средина – Лабораторија за 
заштита на растенијата и животната средина;
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 – Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп 
на стан;

 – Одлука за усогласување на студиската програма Правосудна насока 
со 300 ЕКТС на прв циклус студии на Правен факултет;

 – Одлука за продолжување на времетраењето на  рамковна спогодба 
бр.0203-641/1-18 од 06.09.2011 година  за набавка на горива по 
спроведена постапка по Оглас бр. 16/2011;

 – Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма на 
Факултетот за информатика;

 – Одлука за давање на согласност за продолжување на договор за 
колективно осигурување на вработените на Универзитетот од 
поледици при несреќен случај (незгода), со АД за осигурување Винер,

 – Одлука за давање на согласност за склучување на Договор со 
Интерфест – Битола;

 – Одлука за реализација на набавка на опрема за симултан превод за 
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, предвидена со 
Проектот „Користење на локалните ресурси за микрорегионален 
развој – оддржлив агробизнис и туризам во јужниот дел на Балканот“;

 – Одлука за повторно враќање во употреба на основни средства кои 
претходно се расходувани;

 – Одлука за измени и дополнувања во постоечките студиски програми 
за прв циклус на студии на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за усвојување на студиските програми на прв циклус студии 
за учебната 2012/2013 на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за определување на носител и раководител на 
Интердисциплинарните студии по класично сликарство;

 – Одлука за одбивање на Жалба од доц. д-р Толе Белчев како неоснована.

На 71-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
29.10.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за давање на согласност на Елаборат и Анекс на Елаборат 
за усогласување на студиските програми на втор циклус студии на 
Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје;

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

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

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за критериумите и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип,

 – Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за издавање на диплома и додаток на диплома, за промоција на 
дипломите и за условите и постапката за одземање на издадената 
диплома на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
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 – Одлука за укинување на Одлуката за усвојување и Правилата за 
постапка при исплата на рецензентска комисија на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Образец – Одлука за утврдување на пријавени 
кандидати по објавен Конкурс за избор во звање од Правилата 
за усогласена примена на Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип,

 – Одлука за усвојување на Правила за администрација на апсолвентски 
стаж/семестар на прв циклус на студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип,

 – Одлука за усвојување на Правила за користење на електронска пошта 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за одбрана на дипломски труд и 
полагање на завршен испит на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип,

 – Одлука за усвојување на Правилата за изменување на Правилата 
за текот на движењето на влезните и излезните фактури во 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за основање, управување, надзор и внатрешна организација на 
Универзитетски спортски центар – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилникот за изменување на Правилникот 
за стекнување и распределба на средствата остварени врз основа на 
втор циклус универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за укинување на Одлуката за усвојување и Правилата за 
користење на парични средства за спортски, културни и информатички 
активности на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ангажирање на наставници 
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
и ангажирање на редовни професори во пензија;

 – Одлука за годишна претплата за користење на HEPSEU – база на 
податоци за стипендии;

 – Одлука за доделување на стипендија на студенти од прв циклус 
студии, од Р. Пакистан;

 – Одлука за доделување на стипендија на студенти од втор циклус 
студии, од Р. Албанија;

 – Одлука за зачленување на единиците на Универзитетот во Институтот 
за стандардизација на Република Македонија – ИСРМ,

 – Одлука за изменување на Одлуката за висина на надоместоците што 
ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на 
Универзитетот за прв, втор и трет циклус студии;
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 – Одлука за давање согласност за усвојување на измените на 
Правилникот за внатрешните односи и работење на Правен факултет 
при  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Одлука за начинот на запишување на втор циклус студии на 
студентите од Правосудна насока  – прв циклус студии;

 – Одлука за давање согласност на предлог-одлуката бр. 1802-323/20 
од 24.10.2012 година за доделување на паричен износ за користење 
на возила во сопственост на катедрите на Земјоделски факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за давање на позитивно мислење на Национална програма за 
научноистражувачката и развојната дејност во Република Македонија 
(2012-2016);

 – Одлука за пренамена на доделени парични средства од Министерството 
за образование и наука,

 – Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на 
стан;

 – Одлука за стипендирање на трет циклус на вработен соработник на 
Универзитетот;

 – Одлука за укинување на Одлука бр. 0701-381/7 од 11.4.2011 година за 
избор на координатор за студентите од Р. Турција;

 – Одлука за усвојување на План за маркетинг активности  за периодот 
2012-2013 година поднесен од Центарот за односи со јавноста при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект за продажба на рекламен 
простор на медиумите на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „УГД сцена – Пронајди го 
својот круг“;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Конкурс за најдобра 
фотографија“,

 – Одлука за продолжување на Договорот со ТВ Ирис за медиумска 
застапеност на Универзитетот;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Виртуелизирање на 
продукциска северска околина“;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Интернет видливост на 
УГД“;

 – Одлука за усвојување на Предлог-проект „Рекреативен центар“ на 
вработените и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Записник од комисијата за посета и проценка 
на библиотечниот фонд на приватна библиотека во сопственост на г. 
Александар Николовски од Битола;

 – Одлука по барање за соработка од Меѓународна организација 
за размена на студенти од Техничките факултети – ИАЕСТЕ 
Македонија,

 – Одлука за усвојување на Барање бр.0503-13/582 од 4.10.2012 година, 
поднесено од носители на научни проекти;

 – Одлука по барање од СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип за 
испорачување на нафта;
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 – Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2012 
година.

На 72-та седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 
3.12.2012 година, беа донесени следниве одлуки:

 – Одлука за верификација на мандат на доц. д-р Роман Голубовски како 
член на Универзитетскиот сенат, претставник од Електротехнички 
факултет;

 – Одлука за верификација на мандат на доц. д-р Сашо Гелев како 
член на Универзитетскиот сенат, претставник од Електротехнички 
факултет;

 – Одлука за верификација на мандат на студентот Горан Стаменков 
како член на Универзитетскиот сенат, претставник од Студентскиот 
парламент на Универзитетот; 

 – Одлука за верификација на мандат на студентот Ефтим Орцев како 
член на Универзитетскиот сенат, претставник од Студентскиот 
парламент на Универзитетот; 

 – Одлука за усвојување на измените на Правилникот за внатрешните 
односи и работење на Факултетот за медицински науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Стандарди и нормативи за дополнување на 
Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно 
– научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за користење на CRM – софтверска 
платформа за студентската служба на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за начинот и условите на 
користење на средства од Фондот за научноистражувачка работа 
од страна на вработените научноистражувачки работници на 
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип;

 – Одлука за утврдување на висината на паричните средства во Фондот 
за научно – истражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип;

 – Одлука за утврдување, избор и паричен надоместок на членовите 
на Управниот одбор на Фондот за научноистражувачка работа на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за усвојување на Правила за спроведување на постапка за 
избор на визитинг професор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип;
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 – Одлука за избор на проф. д-р Јовица Васин како визитинг професор 
на Земјоделски факултет;

 – Одлука за избор на проф. д-р Kristine Whitnable како визитинг 
професор на Правен факултет;

 – Одлука за избор на проф. д-р James C. Helfrich како визитинг 
професор на Правен факултет;

 – Одлука за избор на проф. д-р Лејла Крајџикова како визитинг 
професор на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Иван Топузов како визитинг професор 
на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Јакоб Ликар како визитинг професор на 
Факултетот за природни и технички науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Христо Петров како визитинг професор 
на Технолошко – техничкиот факултет;

 – Одлука за избор на проф. д-р Јовица Јовановиќ како визитинг 
професор на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Слаѓана Филиповиќ како визитинг 
професор на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Милан Станковиќ како визитинг 
професор на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Милан Јокановиќ како визитинг 
професор на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Драган Петровиќ како визитинг 
професор на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за избор на проф. д-р Никола Ангелов како визитинг професор 
на Факултетот за медицински науки;

 – Одлука за усвојување на студентски календар и распоред на годишни 
активности за студенти од прв циклус на студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип, за календарската 2012/2013 година;

 – Одлука за изменување на одлуката за начинот на запишување на 
втор цикус студии на студентите од Правосудна насока – прв циклус 
бр.0701-994/24 од 29.10.2012 година; 

 – Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за 
финансии, инвестиции и развој;

 – Одлука за усвојување на предлог – мислења од Комисијата за 
нормативна и издавачка дејност.

 – Одлука за избор на банка од Р. Македонија, со која ќе се изврши 
интеграција на банкарскиот систем за електронско плаќање со 
користење на платежни картички преку Интернет со системот за 
електронски индекс на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година;

 – Одлука за издавање на меѓународно списание на Правен факултет;
 – Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на 

Универзитетот за 2012 година;
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 – Одлука за дополнување на одлуката за формирање на Универзитетска 
конкурсна комисија и утврдување на надомест за членовите на 
комисијата, за работната група за успешно реализирање на уписите на 
Универзитетот и за соработниците од единиците на Универзитетот, 
кои се задолжени за примање на документи и внесување на податоци 
за пријавените кандидати за студиската 2012/2013 година;

 – Одлука по Предлог за ангажирање на лице за одржување на 
техничката опрема на радио УГД ФМ, поднесен од Центарот за 
односи со јавноста;

 – Одлука за поставување на спомен-обележје на Гоце Делчев и 
Аристотел;

 – Одлука по Барање на Општина Карбинци, за донација на расходуван 
материјал од објектот во Плачковица;

 – Одлука по Барање на СВР – Штип, за донација на расходувани 
компјутери;

 – Одлука по Барање на Казнено-поправен дом – Штип, за донација на 
расходувани компјутери;

 – Одлука по понуда на г-ѓа Снежанка Илиева за откуп на уметнички 
слики;

 – Одлука по Барање за набавка на примероци од монографијата 
„Минерали од Република Македонија“, поднесено од проф. д-р Блажо 
Боев;

 – Одлука за усвојување на Извештај од единиците на Универзитетот 
од проверка на познавањето на македонски јазик на странските 
студенти;

 – Одлука за колективно користење на втор дел од годишниот одмор.
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V. ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на Центарот за односи со јавност при Универзитет 

,,Гоце Делчев“ - Штип, во академската 2011/2012 година

1. Вовед
Центарот за односи со јавност како единица на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ – Штип е формиран со донесувањето на Одлука 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, функционираше Канцеларија за 
односи со јавноста и Оддел за издавачка дејност во чијшто 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,  
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).

Во периодот од септември 2008 година започна изградбата на 
Центарот за односи со јавноста, кој е со површина од 332 м2.

Одделот за издавачка дејност е со површина од 98 м2, Одделот за радио 
и ТВ заедно со Одделот за реклама и пропаганда (Оддел за маркетинг и 
протокол) се на површина од 205 м2. Центарот за односи со јавноста како 
единица на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип активно и постојано 
учествува и придонесува за остварувањето на дејноста, улогата и задачите 
на Универзитетот и на единиците.
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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.

Во јуни 2011 година, според новата Систематизација на Универзитетот 
„Гоце Делчев“, беа донесени неколку промени во структурата на одделите 
кои функционираат во Центарот за односи со јавноста. Според новата 
систематизација, Одделот за радио и ТВ се состои од Одделение за техника 
и Одделение за редакција. Промени беа донесени и во Одделот за реклама 
и пропаганда, кој се реименуваше во Оддел за маркетинг и протокол и 
се состои од две одделенија – Одделение за маркетинг и Одделение за 
протокол.

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 доц. д-р Кирил Барбареев. Во јуни 2012 година за 
раководител на Центар за односи со јавноста е назначена Марија Манева.

2.2. Вработени
1. Славе Димитров, референт во издавачка дејност
2. Благој Михов, референт во издавачка дејност
3. М-р Јордан Ефремов, референт во издавачка дејност (од декември 

2011 година)
4. Кристина Богатинова, веб-администратор
5. Игор Ампов, веб-администратор
6. Даница Гавриловска-Атанасовска, лектор во издавачка дејност
7. М-р Игор Стојанов, новинар и главен и одговорен уредник 
8. Влатко Миленкоски, главен и одговорен технички уредник во Оддел 

за радио и ТВ
9. Александар Максимов, референт во Одделот за ТВ
10. Марија Манева, референт во Оддел за маркетинг и протокол
11. Мартина Николовска, референт во Оддел за маркетинг и протокол

3. Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:

 – Оддел за издавачка дејност;
 – Оддел за маркетинг и протокол;
 – Оддел за радио и ТВ.
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3.1. Оддел за издавачка дејност
Универзитетот „Гоце Делчев“ својата издавачка дејност ја 

остварува преку издавање на учебници, учебни помагала, монографии, 
студии, списанија, годишници, зборници, преводи на странски изданија, 
информативен и пропаганден материјал, брошури, летоци и друга 
литература.

Одделот за издавачка дејност придонесува за развој на наставните, 
научните и другите дејности на Универзитетот, но и го поттикнува 
творештвото на Универзитетот. Oдделот за издавачка дејност својата 
дејност ја остварува преку издавање на Универзитетски гласник, 
Универзитетски билтен, Универзитетски весник, учебници и учебни 
помагала на наставниците и соработниците на Универзитетот, како 
и монографии на наставниците и соработниците, студии, списанија, 
годишници, зборници на трудови на членките на Универзитетот,  преводи на 
странски изданија, службени и периодични публикации на Универзитетот, 
информативен и пропаганден материјал, брошури и сл., како печатени 
изданија, но и како електронски изданија објавени на веб-страницата на 
Универзитетот. Во Одделот за издавачка дејност ефикасно и квалитетно 
се спроведува Издавачкиот план на Универзитетот.

Во периодот од октомври  2011 година до октомври 2012 година во 
Одделот за издавачка дејност се реализирани следниве изданија:

1. Универзитетски билтен - Јавно гласило на Универзитетот во кое 
се објавуваат рефератите, односно извештаите на рецензентските комисии 
за избор на наставно-научни, научни, насловни, наставни и соработнички 
звања, рецензиите на докторските дисертации и рецензиите на ракописите 
за учебници во високото образование на Универзитетот „Гоце Делчев“:

Универзитетски билтен бр.66a  – 15 септември 2011 г.
Универзитетски билтен бр.67  – 1 октомври 2011 г.
Универзитетски билтен бр.68  – 15 октомври 2011 г.
Универзитетски билтен бр.69  – 1 ноември 2011 г.
Универзитетски билтен бр.70  – 15 ноември 2011 г.
Универзитетски билтен бр.71  – 1 декември 2011 г.
Универзитетски билтен бр.72  – 10 декември 2011 г.
Универзитетски билтен бр.73   – 30 јануари 2012 г.
Универзитетски билтен бр.74   – 15 февруари 2012 г.
Универзитетски билтен бр.75   – 1 март 2012 г.
Универзитетски билтен бр.76   – 15 март 2012 г.
Универзитетски билтен бр.77   – 1 април 2012 г.
Универзитетски билтен бр.78   – 15 април 2012 г.
Универзитетски билтен бр.79   – 1 мај 2012 г.
Универзитетски билтен бр.80   – 15 мај 2012 г.
Универзитетски билтен бр.81   – 1 јуни 2012 г.
Универзитетски билтен бр.82   – 15 јуни 2012 г.
Универзитетски билтен бр.83   – 2 јули 2012 г.
Универзитетски билтен бр.84   – 13 јули 2012 г.
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Универзитетски билтен бр.85   – 1 август 2012 г.
Универзитетски билтен бр.86   – 15 август 2012 г.
Универзитетски билтен бр.87   – 1 септември 2012 г.
Универзитетски билтен бр.88   – 15 септември 2012 г.

2. Универзитетски гласник - Јавно гласило на Универзитетот во 
кое се објавуваат одлуки, правилници, систематизација на работни места, 
Статут на Универзитет, упатства, планови итн., донесени на Ректорска 
управа или Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“.

Универзитетски гласник бр.18  – 15 јануари 2011 г.
Универзитетски гласник бр.19  – 15 април 2011 г.
Универзитетски гласник бр.20  – 15 јуни 2011 г.
Универзитетски гласник бр.21  – 15 декември 2011 г.
Универзитетски гласник бр.22  – 30 март 2012 г.
Универзитетски гласник бр.23  – 20 април 2012 г.
Универзитетски гласник бр.24  – 10 ноември 2012 г.

3. Универзитетски весник
Универзитетски весник бр. 13 – октомври 2011г.
Универзитетски весник бр. 14 – ноември 2011 г.
Универзитетски весник бр. 15 – декември 2011 г.
Универзитетски весник бр. 16 – февруари/март 2012 г.
Универзитетски весник бр. 17 – април 2012 г.
Универзитетски весник бр. 18 – мај 2012 г.
Универзитетски весник бр. 19 – септември 2012 г.

4. Каталог на изданијата 2011 г. - Ги содржи сите изданија кои биле 
издадени во текот на 2011 година, а вклучува: зборници, учебни помагала, 
Универзитетски весник, списанија. 

5. Зборници
Годишен зворник на Филолошки факултет 2011 г.
Годишен зворник на Факултет за музичка уметност 2011 г.
Годишен зворник на Факултет за природни и технички науки 2011 г.
Списание „Воспитание“ 2010/2011 г. на Факултет за образовни науки.

Во периодот од октомври 2011 до август 2012 година, Одделот за 
издавачка дејност беше одговорен за одржување на сите веб-страници со 
кои располага Универзитетот: 

1. Универзитет „Гоце Делчев“  
– (македонска - верзија)   -  http://www.ugd.edu.mk/
– (англиска и руска - верзија)  -  http://int.ugd.edu.mk/ 
2. Правен факултет (македонска и англиска - верзија)    - http://pra.ugd.

edu.mk/
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3. Економски факултет (македонска и англиска - верзија) - http://eco.
ugd.edu.mk/

4. Земјоделски факултет (македонска и англиска - верзија) - http://zem.
ugd.edu.mk/

5. Факултет за информатика (македонска и англиска - верзија) - http://
inf.ugd.edu.mk/

6. Педагошки факултет (македонска и англиска - верзија) - http://pf.ugd.
edu.mk/

7. Факултет за природни и технички науки (македонска и англиска - 
верзија) -  http://frgp.ugd.edu.mk/

8. Факултет за музичка уметност (македонска и англиска - верзија) - 
http://fmu.ugd.edu.mk/

9. Факултет за медицински науки (македонска и англиска - верзија) - 
http://fmn.ugd.edu.mk/

10. Електротехнички факултет (македонска и англиска - верзија) - http://
etf.ugd.edu.mk/

11. Филолошки факултет (македонска и англиска - верзија) - http://ff.ugd.
edu.mk/

12. Факултет за туризам и бизнис логистика (македонска и англиска - 
верзија) - http://ftb.ugd.edu.mk/

13. Технолошко-технички факултет (македонска и англиска - верзија) - 
http://ttf.ugd.edu.mk/

14. Машински факултет (македонска и англиска - верзија) - http://mf.ugd.
edu.mk/

15. Центар за меѓууниверзитетска соработка (македонска и англиска - 
верзија) - http://cmus.ugd.edu.mk/

16. Центар за обезбедување на квалитет - http://cok.ugd.edu.mk/
17. Центар за односи со јавноста - http://coj.ugd.edu.mk/
18. Универзитетски спортски центар – usc.ugd.edu.mk (во изработка)
19. ИТ центар - http://it.ugd.edu.mk/
20. Институт за историја и археологија - http://inisa.ugd.edu.mk/
21. Институт за информатика - http://ii.ugd.edu.mk/
22. Институт за јазици - http://ff.ugd.edu.mk/index.php?option=com_conte

nt&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=18&lang=mk 
23. Студентски портал - http://studenti.ugd.edu.mk/
24. Катедра за заштита на растенијата (македонска и англиска - верзија)    

- http://dpep.ugd.edu.mk/
25. Е-библиотека - http://e-biblioteka.ugd.edu.mk/ 
26. http://3d.ugd.edu.mk/
27. Граѓански дневник – http://uslugi.gov.mk 
28. Википедија   
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Во август  2012 година Одделот за издавачка дејност ја публикуваше 
новата официјална веб-страница на Универзитетот: www.ugd.edu.mk на 
македонски и на англиски јазик.

Покрај официјалната веб-страница www.ugd.edu.mkна македонски и 
на англиски јазик, Одделението за одржување на веб-страници е задолжено 
за одржување и на останатите веб-страници на Универзитетот: 

Портал за студентско сместување http://smestuvanje.ugd.edu.mk/Веб-
страница на Универзитетскот радио „УГД ФМ“ http://ugdfm.ugd.edu.mk/
ugdfm/Е-библиотека - http://e-biblioteka.ugd.edu.mk/http://3d.ugd.edu.mk/
Граѓански дневник – http://uslugi.gov.mkВикипедија   

Во текот на академската 2011/2012 година, Одделот за издавачка 
дејност ги реализираше следниве активности: 

Октомври 2011 г. 
 – Подготовки за отворање на две нови веб-страници:  Универзитетски 

спортски центар - http://usc.ugd.edu.mk/и видеопортал на УГД  - 
http://tv.ugd.edu.mkАжурирање на официјалната веб-страница и на 
веб-страниците на факултетите. 

 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 
на веб-страниците .

 – Тековни работи со веб-страниците.
 – Подготовка на правилници за работата на Одделението за веб, 

согласно со ИСО стандардите.
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.67 и 

Универзитетски билтен бр.68. Лекторирање на Универзитетски 
билтен бр.67 и Универзитетски билтен бр.68. Лекторирање и 
подготовка на Универзитетски весник.

Ноември 2011 г.
 – Тестирање на модули за веб-страници.
 – Заштита на сервер и информациите на веб-страниците.
 – Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите. 
 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 

на веб-страниците. 
 – Тековни работи со веб-страниците.
 – Подготовка на правилници за работата на Одделението за веб, 

согласно со ИСО стандард 9001:2000. 
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.69  и 

Универзитетски билтен бр.70. 
 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.69  и Универзитетски 

билтен бр.70 .
 – Лекторирање и подготовка на Универзитетски весник.
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Декември 2011 г.
 – Тестирање на модули за веб-страници.
 – Заштита на сервер и информациите на веб-страниците.
 – Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите. 
 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 

на веб-страниците. 
 – Тековни работи со веб-страниците.
 – Подготовка на правилници за работата на Одделението за веб, 

согласно со ИСО стандардите.
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.71 и 

Универзитетски билтен бр.72. 
 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.71 и Универзитетски 

билтен бр.72. 
 – Лекторирање и подготовка на Универзитетски весник.

Јануари 2012 г.
 – Тестирање на модули за веб-страници.
 – Подготовки за новата веб-страница на Универзитетот.
 – Заштита на сервер и информациите на веб-страниците.
 – Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите. 
 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 

на веб-страниците. 
 – Тековни работи со веб-страниците.
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.73.  
 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.73.  
 – Лекторирање и подготовка на Универзитетски весник.

Февруари 2012 г.
 – Тестирање на модули за веб-страници.
 – Подготовки за новата веб-страница на Универзитетот.
 – Заштита на сервер и информациите на веб-страниците.
 – Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите. 
 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 

на веб-страниците. 
 – Тековни работи со веб-страниците.
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.74.  
 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.74.  
 – Техничка подготовка на покана за Меѓународна конференција на 

Економски факултет.
 – Евидентирање и издавање на ISBN броевите за учебници.
 – Внесување на податоци во софтверот MIMOSА.
 – Изработка на распореди за факултетите.
 – Заштита и архивирање на веб-страниците.
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 – Состаноци за ИСО стандардизација на ЦОЈ.
 – Лекторирање на Зборник на ФМУ.
 – Подготовки за патронен празник на Универзитетот.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Зборник за Филолошки 

факултет.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Зборник за ФПТН.

Март 2012 г.
 – Одржан состанок за изработка на Електронска библиотека на 

универзитетските изданија - http://e-biblioteka.ugd.edu.mk/Тековни 
работи со веб-страните.

 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.75  и 
Универзитетски билтен бр.76. 

 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.75  и Универзитетски 
билтен бр.76 .

 – Внесување на податоци во софтверот MIMOSА.
 – изработка на распореди за факултетите.
 – Заштита и архивирање на веб-страниците.
 – Состаноци за ИСО стандардизација на ЦОЈ.
 – Лекторирање на Зборник на ФМУ.
 – Подготовки за патронен празник на Универзитетот.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Зборник за Филолошки 

факултет.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Зборник за ФПТН.
 – Лекторирање и подготовка на Каталог на изданија на УГД.
 – Лекторирање и подготовка на Универзитетски весник.

Април 2012 г.
 – Изработка на нова веб-страница во која ќе влезат: Катедрата за 

заштита на растенијата и животната средина, Лабораторија за 
заштита на растенијата и животната средина и Канцеларијата за 
руален развој http://dpep.ugd.edu.mk/

 – Тековни работи со веб-страните.
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.77  и 

Универзитетски билтен бр.78.  
 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.77  и Универзитетски 

билтен бр.78.  
 – Лекторирање и подготовка на Универзитетски весник.

Мај 2012 г.
 – Тековни работи со веб-страните.
 – Техничка подготовка на Универзитетски билтен бр.79  и 

Универзитетски билтен бр.80. 
 – Лекторирање на Универзитетски билтен бр.79  и Универзитетски 

билтен бр.80. 
 – Лекторирање и подготовка на Универзитетски весник.
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 – Јуни 2012 г.
 – Истражување и тестирање на модули за веб-апликација.
 – Обработка на фотографии. 
 – Ажурирање на тековните веб-страници.
 – Заштита на веб-страница.
 – Абдејтирање на софтвер за распоред MIMOSA и приспособување на 

фајлови за програмата.
 – Средување на URL адреси на ugd.edu.mk
 – Разрешување на проблеми во линковите настанати поради промена 

на URL на страниците.
 – Разрешување на проблеми со упад во систем. Креирање на бекап.
 – Лекторирање на текстови за Канцеларија за рурален развој, вести 

и информации на веб-страницата, Универзитетски билтен (15 јуни 
2012 г.), Е-инфо, CV на вработени, Зборник на Економски факултет 
и доставување на тех. уредување,  Водич за уписи 2012/2013 г., 
завршни корекции (по тех.уредување) пред печатење на списание 
„Воспитание“, Универзитетски весник, завршни корекции (по тех.
уредување) пред печатење на Годишен зборник на ИНИСА.

 – Пополнување на апликација Membership Form за пристап до база на 
податоци на OMICS Group.

 – OMICS Group Membership: Framing Open Access Healthcare and Sci-
entifi c Information.

 – Обука за нов фолдер за архивирање на документи Suscriptor, во 
конференциска сала на УГД.

 – Документација и архивско работење за ЦОЈ.
 – Контактирање со Одделот за ISSN броеви околу издавање на ISSN 

броеви и CIP броеви.
 – Техничка подготовка на информатори за прв и втор циклус, техничка 

подготовка на зборници на Факултетот за образовни науки и ИНИСА.
 – Техничка подготовка на Водич за уписи 2012/2013 г.

Јули/август 2012 г.
 – Техничка подготовка и лекторирање на информатори за прв циклус 

студии за сите факултети на УГД.
 – Техничка подготовка и лекторирање на информатори за втор циклус 

студии за сите факултети на УГД.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Универзитетски билтен 

бр.85, 86 и 87.
 – Техничка подготовка и лекторирање на сертификати за Институт за 

јазици.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Зборник на Економски 

факултет.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Брошура на УГД 2012/2013 

г.
 – Истражување и тестирање на модули за веб-апликација.
 – Ажурирање на веб-страница на УГД, работа на деловите:
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 – Факултети,
 – Центри.

 – Обработка на фотографии. 
 – Заштита на веб-страница.
 – Подготовка на распоред за студиска година.
 – Лекторирање на содржини за веб, сооштенија, вести.
 – Контактирање со Одделот за ISSN броеви околу издавање на ISSN 

броеви и CIP броеви.

Септември 2012 г.
 – Техничка подготовка и лекторирање на информатори за прв циклус 

студии за сите факултети на УГД.
 – Техничка подготовка и лекторирање на информатори за втор циклус 

студии за сите факултети на УГД.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Универзитетски билтен 1 и 

15 септември, 1 октомври 2012 г.
 – Техничка подготовка и лекторирање на сертификати за Институт за 

јазици.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Зборник на Економски 

факултет.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Брошура на УГД 2012/2013 г.
 – Истражување и тестирање на модули за веб-апликација.
 – Ажурирање на веб-страница на УГД, работа на деловите:

 – Факултети,
 – Центри.

 – Ажурирање на веб-страницата.
 – Истражување и развивање на нови модули за веб.
 – Обработка на фотографии. 
 – Заштита на веб-страница.
 – Изработка на англиската верзија на веб-страницата.
 – Подготовка на распоред за студиска година.
 – Лекторирање на содржини за веб, сооштенија, вести, УГД инфо, 

Универзитетски весник.
 – Контактирање со Одделот за ISSN броеви околу издавање на ISSN 

броеви и CIP броеви.
 – Тековни работи со веб-страниците.
 – Подготовка на електронски распоред за Универзитетот „Гоце 

Делчев“.

Октомври 2012 г.
 – Техничка подготовка и лекторирање на информатори за прв циклус 

студии за сите факултети на УГД.
 – Техничка подготовка и лекторирање на информатори за втор циклус 

студии за сите факултети на УГД.
 – Техничка подготовка и лекторирање на Универзитетски билтен 1 

октомври, 15 октомври, 1 ноември 2012 г.
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 – Техничка подготовка и лекторирање на Водич за странски студенти 
2012/2013 г.

 – Техничко уредување и лекторирање на Универзитетски гласник.
 – Лекторирање на Зборник на Правен факултет.
 – Техничка обработка на документи за електронско пополнување.
 – Печатење на слики за потребите на Студиската програма за класично 

сликарство.
 – Истражување и тестирање на модули за веб-апликација.
 – Ажурирање на веб-страница на УГД.
 – Обработка на фотографии. 
 – Заштита на веб-страница.
 – Изработка на англиската верзија на веб-страницата.
 – Подготовка и корекции на распоред за студиска година.
 – Лекторирање на содржини за веб, сооштенија, вести, УГД инфо, 

Универзитетски весник.
 – Контактирање со Одделот за ISSN броеви околу издавање на ISSN 

броеви и CIP броеви.
 – Тековни активности за потребите на КИНД.

3.2. Оддел за маркетинг и протокол
Одделот за маркетинг и протокол е одговорен за планирање, 

реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности 
што имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и надвор 
од неа. 

Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите 
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за маркетинг и протокол 
е одговорен за подготовка на Маркетинг акционен план, реализација на 
тој Маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму Одделот за 
маркетинг и протокол покрај планираните промотивни и маркетинг 
проекти предвидени и утврдени со Маркетинг планот редовно се грижи 
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во 
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации 
за Универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за Ууниверзитетот, 
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 октомври 2011 до октомври 2012, Одделот за 
маркетинг и протокол има реализирано низа проекти и активности: 

Октомври 2011г.
 – Рекламен спот за веб-страницата за сместување.
 – Рекламен спот за прикажување на ТВ Алфа.
 – Недела на германски филм – организација и реализација.
 – Прес-конференција за медиумите за тековните настани.
 – Реклама за втор циклус студии – аудио и видео.
 – Состаноци за ИСО стандардизација на Одделот за маркетинг и 

протокол.
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 – Подготовка за УГД сцена – месец на театарот.
 – Подготовка за промоција на факултети од природни и технички 

науки.
 – Подготовка и реализација на четврта дебата од серијата „Македонија 

и европските вредности“.
 – Изработување на листа со услуги од Одделот за маркетинг и протокол.
 – Изработка на Годишен маркетинг план за активности.
 – Подготовка на нова програмска шема на УГД ФМ – џинглови, 

промоспотови и нови емисии.
 – Подготовка и дистрибуција на УГД инфо – четири броја.
 – Креирање на предлог за корпоративен идентитет на УГД.
 – Креирање на предлог за унифициран потпис.

Ноември 2011 г.
 – Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите. 
 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 

на веб-страниците.
 – Состаноци со Прокредит банка и ПР елемент.
 – Состанок со МИМ за соработка.
 – Изработка на неделно ИНФО за УГД ТВ  заедно со анимација. 
 – Изработка на мат-фолии за Кампус 4 (за прозорци).

Изработка на фолии за автобуси и комбиња на Кит-го.
 – Работа на tv.ugd.edu.mk
 – Снимање на прилог за ФМН.
 – Монтажа на спот за Чалгија саунд систем.
 – Монтажа на спот за Кројцерова соната.
 – Монтажа на спот за Нора.
 – Организација, техничка и логистичка поддршка на настаните од УГД 

сцена.
 – УГД сцена – Концертен настап на Чалгија саунд систем.
 – Техничка и логистичка поддршка на настан – конференција во 

Ректорат (со гости од Бугарија).
 – Состаноци за ИСО стандардизација на Оддел за маркетинг и протокол. 
 – Посета на средни училишта во Пробиштип, Кочани, Виница, Свети 

Николе, Велес.

Декември 2011 г.
 – Комуникација со медиуми за емитување на видеореклами.
 – Ажурирање на вести на веб-страницата на УГД.
 – Ажурирање на социјалните страници на УГД.
 – Посета на средни училишта во Кавадарци, Гевгелија, Струмица, 

Свети Николе
 – УГД Инфо – четири броја.
 – Прес – конференција  по повод првото издание на студентски весник 

„ЕХО“.
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 – Снимање на новогодишна програма за УГД ФМ.
 – Снимање на новогодишни џинглови за програмата на УГД ФМ.
 – Подготовки и реализација на новогодишна театарска претстава.
 – Објавување на Конкурс за фотографија.
 – Техничка и логистичка поддршка на настан: Концерт на ФМУ.
 – Состаноци за ИСО стандардизација на Оддел за маркетинг и протокол 

и Оддел за издавачка дејност.
 – Организација на настан – Ден на македонските студенти.

Јануари 2012 г. 
 – Подготовки за посета на училишта.
 – Подготовки за патронен празник.

Февруари 2012 г.
 – Подготовка на маркетинг активности согласно со Годишен маркетинг 

план.
 – Промотивен пакет за уписи.
 – Промоција на smestuvanje.ugd.edu.mk
 – Промоција на факултети од областа на општествени науки.
 – Конкурс за најдобра  фотографија.
 – Избор на добитници од Конкурс за најдобра  фотографија.
 – Брендирање на Факултет за информатика и Кампус 2.
 – Спецификација за рекламни материјали.
 – Документација со Печатница „2 Август“.
 – Документација на тековни работи во ЦОЈ.
 – Документација за рекламни активности 2011.
 – Изработка и дистрибуција на УГД инфо.
 – Логистичка поддршка на настан – посета на министер за образование 

во Штип, Кочани и Пробиштип.
 – Организација на настан – MMUN.
 – Подготовки за патрон празник на Универзитетот.
 – Логистичка и техничка поддршка на настан – посета на  Жан Митрев 

и средба со декан на ФМН и ректор на УГД.

Март 2012 г.  
 – Подготовка на видеопрезентација за УГД. 
 – Корекција на правила по ИСО.
 – Подготовка на промотивен материјал за Е-индекс. 
 – Подготовки за патронат на УГД.
 – Билборди.
 – Покани.
 – Подготовка на настан за фотографии.
 – Аудиоспот за патронат.
 – Организација на настан за хендикеп.
 – Посета од Француски културен центар.
 – Подготовка на промотивен материјал за Е-индекс.
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 – Настан – Факултет за туризам и бизнис логистика (посета од гости 
од Грција).

 – Снимање – Радовиш, Струмица, Koчани, Скопје, Кавадарци.  

Април 2012 г.
 – Договори со ТВ.
 – Медијаплан за ТВ.
 – Филм со Манаки.
 – Планирање, нарачки, докуметација за буџет од Темпус проект.
 – Контакти за Недела на француски филм.
 – Денови на образование и кариера.
 – Подготовка на дебата со фондација „Метаморфозис“.
 – Подготовки за проекција на филм „Состојба на шок“.

Мај 2012 г.
 – Подготовка на видео за ст. програма Историја со археологија.
 – Kонференција на ММОН.
 – Организација на нНедела на француски филм.
 – Подготовка на прашалник за истражување на УГД ФМ.
 – Проекција на филм – „Жената што си ги избриша солзите“.
 – Настан: полагање цвеќе на спомен-бистата на Гоце Делчев – Кампус 

2.
 – Подготовка на видеоспот за филмот „Скопје ремикс“.
 – Подготовка за настан – Отворени денови на УГД.
 – Спецификација за издавачки и печатарски услуги.

Јуни 2012 г.
 – Организација на Недела на француски филм.
 – Протокол активности за посетата на амбасадорот на Франција Жан 

Клод Шлумберже.
 – Организација на Фестивалот на театар и краток филм „КУЛТРА“.
 – Организација на Годишен концерт на ФМУ.
 – Реализација на прес-конференции.
 – Акции за предуписна кампања на УГД.
 – Подготовка на водич за уписи – содржина, избор на фотографии, 

концепциско осмислување.
 – Подготовка на рекламен видеоспот за уписи на УГД.
 – Подготовки за Летна концертна турнеја на ФМУ.
 – Организирање на настапи на продекани на локални ТВ и радио „УГД 

ФМ“.
 – Подготовка на документација и понуда за учество на тендер.
 – Подготовка на ПР содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на ПР содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Подготовка на содржини за УГД ИНФО.
 – Истражување на пазарот- подготовка на маркетинг понуди за ТВ, 

Универзитетски весник, веб-страници на УГД.
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 – Подготовка на содржини, селекција на фотографии за новата веб-
страница на УГД.

 – Подготовка на прашалник – истражување на задоволството на 
студентите од социјалниот, културен и спортски живот организиран 
од страна на УГД.

 – Контакти со добавувачи за поставување на означувања на Кампус 2.
 – Документирање на тековни активности за Одделот за маркетинг и 

протокол.

Јули /август 2012 г.
 – Медиумско покривање на уписни активности на УГД – прв уписен 

рок.
 – Организирање на прес-конференции.
 – Соопштенија до медиуми.
 – Подготовка и дистирбуција на аудио и видео материјали до медиуми, 

Јутјуб, веб.
 – Подготовка на ПР содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на маркетинг понуда за веб.
 – Подготовка на маркетинг понуда за Универзитетски весник.
 – Подготовка на маркетинг за интерна ТВ.
 – Подготовка на годишна маркетинг стратегија на УГД.
 – Маркетинг стратегија за развој на медиумите на УГД.
 – Комуникација и организација на поставување на светлечки ознаки на 

објектите на УГД – комуникација со Пап Охрид.
 – Промотивни акции за Сместување.еду.мк
 – Организација на „Ден на рударите“.
 – Документирање на тековни активности за Одделот за маркетинг и 

протокол.

Септември 2012 г.
 – Медиумско покривање на уписни активности на УГД – прв уписен 

рок.
 – Организирање на прес-конференции.
 – Соопштенија до медиуми.
 – Подготовка и дистирбуција на аудио и видео материјали до медиуми, 

Јутјуб, веб.
 – Подготовка на ПР содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Организирање на прв академски час.
 – Организирање на настан – Поетски разговори со Никола Маџиров.
 – Подготовка на маркетинг стратегија за УГД ФМ.
 – Освежување на дизајнот на веб-страницата.
 – Промоција на новата програмска шема.
 – Проект за одбележување на три години на УГД ФМ. 
 – Подготовка на маркетинг понуда за веб.
 – Подготовка на маркетинг понуда за Универзитетски весник.
 – Подготовка на маркетинг за интерна ТВ.
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 – Подготовка на УГД инфо.
 – Истражување и предлог дизајн за ново електронско издание на УГД 

ФМ инфо.
 – Подготовка на Годишна маркетинг стратегија на УГД.
 – Маркетинг стратегија за развој на медиумите на УГД.
 – Означување на Кампуси – Факултет за образовни науки.
 – Предлог-решенија за брендирање на возилата на УГД.
 – Документирање на тековни активности за Одделот за маркетинг и 

протокол.

Октомври 2012 г.
 – Подготовка на промотивни материјали за активности на УГД.
 – Три години УГД ФМ.
 – Прес-конференција за јавна трибина „Универзитетските 

радиостаници, нивната функција и развој“.
 – Настап на дувачки оркестар при УГД на Интерфест-Битола.
 – Предавање на Енди Пејкоф.
 – Посета на амбасадор на Р.Турција.
 – Недела на германски филм.
 – Промоција на сертификат на ФПТН.
 – Конференција на ФТБЛ.
 – Семинар за физиотерапевти.
 – Договор за соработка со Универзитет „Св.Апостол Павле“.
 – Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Ажурирање на социјални мрежи.
 – Организација и реализација на прес-конференции поврзани со 

активности на ЦОЈ.
 – Изработка на Годишен маркетинг план. 
 – Подготовка на Предлог-проект – Конкурс за најдобра фотографија.
 – Комуникација и состаноци со печатници.
 – Подготовки за проект УГД сцена.
 – Подготовки за проект УГД продавница.
 – Подготовка и осмислување на дизајн за:
 – Леток за странски студенти;
 – Брошура за странски студенти;
 – Германска филмска недела;
 – УГД сцена;
 – УГД продавница;
 – Надворешно брендирање на УГД инфо.
 – Документирање на тековни активности за Одделот за маркетинг и 

протокол..

3.3. Оддел за радио и ТВ
Одделот за радио и ТВ е единица којашто претставува информатор 

за сите активности што се одржуваат на Универзитетот „Гоце Делчев“. 



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

73

Одделот за радио и ТВ придонесува во подобро информирање на 
студентите и на останатата јавност за активностите на Универзитетот, а 
воедно претставува место каде што студентите по новинарство и односи со 
јавноста ја вршат својата пракса. Во овој Оддел се продуцира независна и 
самостојна радио и ТВ програма која преку радиофреквенција се емитува 
на ниво на цела Општина Штип, а преку интерната ТВ мрежа се емитува 
низ сите објекти каде што гравитираат студенти и наставници на УГД. 

Универзитетското радио „УГД-ФМ“, како дел од Одделот за радио и 
ТВ, емитува 24-часовна програма што се однесува на студентите и младите 
луѓе во градот, програма која го засега работењето на Универзитетот и 
студирањето на сите студенти. Студентите континуирано се информираат 
за настаните и за активностите на УГД, а воедно студентското радио и 
интерната телевизија имаат и едукативна и забавна компонента. 

Преку продукција на едукативни и забавни програми овие два медиума 
претставуваат неформално надополнување на едукацијата на студентите 
и останатите консументи. Воедно овие два медиума континуирано даваат 
поддршка преку преноси во живо, гостувања и продукција на емисии на 
сите настани кои се организираат од страна на Универзитетот. Одделот за 
радио и ТВ, исто така, им дава поддршка на сите млади луѓе и студенти кои 
сакаат креативно да се изразат или нивниот глас да се слушне подалеку во 
јавноста. 

И двата медиума постојано соработуваат со многу млади луѓе кои 
активно се вклучени во креирањето на програмата.

Одделот за радио и ТВ изминатава година работеше според претходно 
утврдениот план и програма, и според систематизацијата на Универзитет 
„Гоце Делчев“. Во својата работа овој Оддел вклучува подготовка на 
радио и ТВ содржини, следење и промовирање на активностите на 
Универзитетот и придружните членки и  нивно афирмирање. Одделот за 
радио и ТВ е вклучен во продукција на рекламни и промотивни спотови за 
Универзитетот, центрите, факултетите и Уни-сервис. 

Во редовните активности овој Оддел вклучува емитување на 
24-часовна програма на радио и изготвување на видеоматеријали за 
Универзитетската телевизија.  

Во работата на овој Оддел влегува и подготвувањето на содржини 
за Универзитетскиот весник и комплетно негово уредување. Се 
подготвуваат содржини за веб-страницата на Универзитетот, на радиото и 
на факултетите. Редовно се обновуваат и додаваат нови содржини.

Одделот за радио и ТВ со своите човечки ресурси ги следи настаните 
што се одржуваат на Универзитетот, но и оние во градот и државата. 
Настаните се проследени преку фотографирање и аудио и видео снимање.

Во изминатиов период Одделот учествуваше во низа проекти што се 
организираа на УГД, но и Одделот беше иницијатор на бројни активности 
и проекти што имаа за цел да го афирмираат Универзитетот и да ги 
анимираат студентите на бројни активности. 
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Октомври  2011 г.
 – Реализација на редовна програмска шема. 
 – Подготовка на Универзитетски весник.
 – Подготовка на нова програмска шема на УГД ФМ – џинглови, 

промоспотови и нови емисии.
 – Проследување на настани на УГД.
 – Проследување на настани во Ректорат.
 – Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Рекламен спот за веб-страницата за сместување.
 – Рекламен спот за прикажување на ТВ Алфа.
 – Недела на германски филм – организација и реализација.
 – Прес-конференција за медиумите за тековните настани.
 – Реклама за втор циклус студии – аудио и видео.
 – Состаноци за ИСО стандардизација на Одделот за маркетинг и 

протокол.
 – Подготовка за УГД сцена – месец на театарот.

Ноември 2011 г.
 – Реализација на редовна програмска шема. 
 – Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите .
 – Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите 

на веб-страниците.
 – Изработка на неделно ИНФО за УГД ТВ  заедно со анимација .
 – Изработка на мат-фолии за Кампус 4 (за прозорци).

Изработка на фолии за автобуси и комбиња на Кит-го.
 – Работа на tv.ugd.edu.mk
 – Снимање на прилог за ФМН.
 – Монтажа на спот за Чалгија саунд систем.
 – Монтажа на спот за Кројцерова соната.
 – Монтажа на спот за Нора.
 – Организација, техничка и логистичка поддршка на настаните од УГД 

сцена.
 – УГД сцена – Концертен настап на Чалгија саунд систем.
 – Техничка и логистичка поддршка на настан – конференција во 

Ректорат (со гости од Бугарија).

Декември 2011 г.
 – Реализација на редовна програмска шема. 
 – Ажурирање на вести на веб-страницата на УГД.
 – Ажурирање на социјалните страници на УГД.
 – Прес-конференција по повод прво издание на студентски весник 

„ЕХО“.
 – Снимање на новогодишна програма за УГД ФМ.
 – Снимање на новогодишни џинглови за програмата на УГД ФМ.
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 – Подготовки и реализација на новогодишна театарска претстава.
 – Објавување на Конкурс за фотографија.
 – Техничка и логистичка поддршка на настан: Концерт на ФМУ.

Јануари 2012 г. 
 – Продукција на снимени емисии.
 – Реализација на редовна програмска шема.
 – Подготовки за ревидирање на програмска шема.

Февруари 2012 г.
 – Реализација на редовна програмска шема. 
 – Подготовка на Универзитетски весник.
 – Фотографирање за рекламна кампања на УГД.
 – Техничка подготовка на покана за Меѓународна конференција на 

Економски факултет.
 – Техничка и логистичка поддршка на настан – донација на книги од 

страна на турски амбасадор.
 – Видео и фото сесија од седница на Ректорска управа и Сенат.
 – Проследување на седници на Ректорска управа и Сенат.
 – Работа на нови спотови за УГД ТВ.
 – Програма во живо: Утринска програма, Култ фу, Свеж воздух.
 – Монтажа на снимени материјали.
 – Ажурирање на серверот за ТВ.
 – Снимање и монтажа на радиоемисија Регенератор.
 – Снимање и монтажа на нови едукативни рубрики. 
 – Снимање и монтажа на редовни вести од светот и вести во 10 и 12 

часот.
 – Работа на tv.ugd.edu.mk

Март 2012 г. 
 – Реализација на редовна програмска шема. 
 – Подготовка на видео презентација за УГД. 
 – Подготовки за патронат на УГД.
 – Билборди.
 – Покани.
 – Подготовка на настан за фотографии.
 – Аудиоспот за патронат.
 – Организација на настан за хендикеп.
 – Посета од Француски културен центар.
 – Подготовка на промотивен материјал за Е-индекс.
 – Настан – Факултет за туризам и бизнис логистика  (посета од гости 

од Грција).
 – Снимање – Радовиш, Струмица, Koчани, Скопје, Кавадарци . 
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Април 2012 г.
 – Реализација на редовна програмска шема. 
 – Техничко и новинарско покривање на настаните во тековниот месец.
 – Филм со Манаки.
 – Недела на француски филм.
 – Денови на образование и кариера.
 – Дебата со фондација „Метаморфозис“.
 – Подготовки за проекција на филм „Состојба на шок“.

Мај 2012 г.
 – Реализација на редовна програмска шема.
 – Техничко и новинарско покривање на настаните во тековниот месец.
 – Подготовка на видео за ст. програма Историја со археологија.
 – Kонференција на ММОН.
 – Организација на Недела на француски филм.
 – Подготовка на прашалник за истражување на УГД ФМ.
 – Проекција на филм – „Жената што си ги избриша солзите“.
 – Настан: полагање цвеќе на спомен-бистата на Гоце Делчев – Кампус 

2.
 – Подготовка на видеоспот за филмот „Скопје ремикс“.
 – Подготовка за настан – Отворени денови на УГД.
 – Спецификација за издавачки и печатарски услуги.

Јуни
 – Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
 – Вести од светот – 9 часот.
 – Вести од Македонија – 10 часот.
 – Утринска програма „Може да почнеме“, 7.30-10 часот.
 – Емисија за култура „Култ фу“, 11-12 часот
 – Пладневна емисија „Свеж воздух“, 12 -15 часот
 – Монтажа и продукција на снимени емисии.
 – Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
 – Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
 – Проследување на настани на УГД.
 – Проследување на настани во Ректорат.
 – Недела на француски филм.
 – Тетатар на фестивал и краток филм „Култра“.
 – Соработка со ФЗРЛ – медиумски покровител УГД-ФМ.
 – Утврдување на Летна програмска шема на УГД.
 – Видео поддршка, снимање, фотографирање и документирање на 

настани и активности на УГД
 – Видеоподдршка, снимање, фотографирање и документирање на 

Недела на француски филм.
 – Видеоподдршка, снимање, фотографирање и документирање на 
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Тетатар на фестивал и краток филм „Култра“.
 – Видеоподдршка, снимање, фотографирање и документирање на 

Годишен концерт на ФМУ.
 – Аудиоподдршка, видеоподдршка, снимање, фотографирање и 

документирање на одбрана на дипломска работа на инструменталниот 
оддел на ФМУ. 

 – Монтажа на видеореклама за уписи 2012/2013 година.
 – Работа околу серверот за телевизија.
 – Работа на проблемот со интерната телевизија.

Јули / август 2012 г.
 – Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
 – Вести од светот – 9 часот.
 – Вести од Македонија – 10 часот.
 – Утринска програма „Може да почнеме“, 7.30 - 10 часот.
 – Емисија за култура „Култ фу“, 11-12 часот.
 – Пладневна емисија „Свеж воздух“, 12 -15 часот.
 – Монтажа и продукција на снимени емисии.
 – Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
 – Специјално отворено студио на УГД ФМ (поставено пред Ректорат)  

–  следење на прв уписен рок на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
 – Оспособување на помошно студио за снимање и монтажа на аудио 

материјали, наменето за студентите по новинарство и волонтерите 
на УГД ФМ.

 – Инсталирање на техничка опрема и овозможување на емитување на 
УГД ФМ во Кампус 2.

 – Проследување на настани на УГД.
 – Проследување на настани во Ректорат.
 – Посета на министер за образование.
 – Прес-конференција прв уписен рок на УГД.
 – Прес-конференција промоција на нова Студиска програма за 

класично сликарство.
 – Прес-конференција – посета на министер за образование и наука.
 – Ден на рударите – настан на ФПТН.
 – Планови и подготовски за нова програмска шема на УГД ФМ.
 – Планови и подготовки за одбележување – Три години УГД ФМ.
 – Видеоподдршка, снимање, фотографирање и документирање на 

настани и активности на УГД:
 – Специјален прилог за уписи на УГД.
 – Посета на министер за образование.
 – Прес-конференција прв уписен рок на УГД.
 – Прес-конференција промоција на нова Студиска програма за 

класично сликарство.
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 – Прес-конференција – посета на министер за образование и наука.
 – Работа на серверот на телевизијата.
 – Работа на решавање на технички проблем со емитување на 

видеосодржини на интерната телевизија.

Септември 2012 г.
 – Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
 – Вести од светот – 9 часот.
 – Вести од Македонија – 10 часот.
 – Утринска програма „Може да почнеме“, 7.30 - 10 часот.
 – Емисија за култура „Култ фу“, 11-12 часот.
 – Пладневна емисија „Свеж воздух“, 12 -15 часот.
 – Монтажа и продукција на снимени емисии.
 – Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
 – Продукција, монтажа на нови џинглови и фонови за новата програмска 

шема на УГД ФМ.
 – Утврдување на новата програмска шема на УГД ФМ, работа со 

студенти – волонтери.
 – Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
 – Проследување на настани на УГД.
 – Проследување на настани во Ректорат.
 – Посета на министер за животна средина и просторно планирање.
 – Прв акдемски час.
 – Прес-конференција за студентите вратени од пракса во Германија.
 – Планови и подготовски за нова програмска шема на УГД ФМ.
 – Планови и подготовки за одбележување – Три години УГД ФМ.
 – Видеоподдршка, снимање, фотографирање и документирање на 

настани и активности на УГД:
 – Специјален прилог за уписи на УГД.
 – Прв академски час.
 – Посета на министер за животна средина и просторно планирање.
 – Прес-конференција – студентите на ФТБЛ од пракса во Германија.
 – Поетски разговори со Никола Маџиров.
 – Работа на серверот на телевизијата.
 – Работа на решавање на технички проблем со емитување на видео 

содржини на интерната телевизија.

Октомври 2012 г.
 – Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
 – Вести од светот – 9 часот.
 – Вести од Македонија – 10 часот.
 – Утринска програма „Може да почнеме“, 7.45-9.45 часот.
 – Емисија за култура „Култ фу“, 12-13 часот.
 – Пладневна емисија „Свеж воздух“,  13 – 16 часот.
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 – Подготовка на емисии заедно со студенти-волонтери.
 – Монтажа и продукција на снимени емисии.
 – Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
 – Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
 – Подготовка на содржини и вести за социјалниоте мрежи на УГД.
 – Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
 – Проследување на настани на УГД.
 – Проследување на настани во Ректорат.
 – Посета на министер за животна средина и просторно планирање.
 – Прв акдемски час.
 – Прес-конференција за студентите вратени од пракса во Германија.
 – Подготовки за одбележување – Три години УГД ФМ.
 – Подготовки за активности по повод третиот роденден на УГД ФМ: 

Јавна трибина, специјална радиопрограма, забава.
 – Видеоподдршка, снимање, фотографирање и документирање на 

настани и активности на УГД.
 – Три години УГД ФМ.
 – Прес-конференција за јавна трибина „Универзитетските 

радиостаници, нивната функција и развој“.
 – Настап на дувачки оркестар при УГД на Интерфест-Битола.
 – Предавање на Енди Пејкоф.
 – Посета на Амбасадор на Р.Турција.
 – Промоција на сертификат на ФПТН.
 – Недела на германски филм.
 – Конференција на ФТБЛ.
 – Семинар за физиотерапевти.
 – Договор за соработка со Универзитет „Св.Апостол Павле“.
 – Архивирање на видео и фото материјали.
 – Работа на серверот на телевизијата.
 – Дизајни за веб, леток, УГД продавница, УГД инфо.

3.4. Дополнителни активности на Центарот за односи со јавноста со 
неговите Оддел за маркетинг и протокол и Оддел за радио и ТВ

Центарот за односи со јавноста, со своите Оддел за маркетинг 
и протокол и Оддел за радио и ТВ, реализираше неколку културни 
манифестации, фестивали, културни активности, филмски проекции и сл.

Во периодот од октомври 2011 до октомври 2012 год. беа реализирани 
следните активности:

 – Недела на германски филм – октомври 2011 г.;
 – Културна манифестација „УГД сцена“ – октомври/декември 2011 г.;
 – Новогодишна театарска претстава за деца „Девојчето со 

кибритчињата“;
 – Филмска проекција „Состојба на шок“ – март 2012 г.;
 – Филмска проекција „Жената што ги избриша солзите“ – март 2012 г.;
 – Филмска проекција „Состојба на шок“ – април 2012 г.;



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

80

 – Недела на француски филм, мај 2012 г.;
 – Фестивал на театар и краток филм „КУЛТРА“ – јуни 2012 г.;
 – Поетска вечер „Поетски разговори со Никола Маџиров“, септември 

2012 г.;
 – Недела на германски филм, октомври 2012 г.

ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Раководител
Марија Манева
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ЦЕНТАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ

Извештај за работењето на Центарот за електронско учење за 
периодот  јануари 2012- ноември 2012 година

Основната цел на Центарот за електронско учење (ЦЕУ) е да се 
воведат модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“, нови 
технологии (интерактивни табли, графички табли, 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. 

Центарот за електронско учење моментално функционира во состав:

Бр. Презиме и име Звање

1 Д-р Зоран Здравев доцент на Факултетот за информатика
2. М-р Ѓорги Димов асистент на Факултетот за информатика
3. М-р Силвана Жежова пом. асистент на Технолошко-технички факултет
4. Сања Стефанова дипл. инж. инф., волонтер
5. Марина Иванова дипл. инж. инф., волонтер
6. Стојанче Спасов дипл. инж. инф., волонтер

1. Извештај за тековните активности на Центарот за електронско 
учење

Во периодот од јануари 2012 до декември 2012 година, во рамките на 
Центарот за електронско учење се реализираа голем број на активности,  
според предвидената програма за работа. Во континуитет е даден 
хронолошки преглед на реализираните редовни и вонредни активности од 
страна на Центарот за електронско учење:

1. Во периодот од 23.1 до 31.1.2012 г. во рамките на Центарот за 
електронско учење се реализираа следниве тековни активности:
 – уредување и одржување на Moodle 2 платформата, постоечките 

курсеви и решавање на проблеми со кориснички невалидни профили 
(редовна активност);

 – делегирање на права за креирање на курсеви на сите наставници и 
асистенти за нивните матични факултети на Moodle 2 платформата;

 – телефонска и онлајн поддршка и изработка на упатства за користење 
на Moodle 2 платформата.

2. Во периодот од 1.2 до 29.2.2012 г., покрај тековните активности во 
просториите на Центарот за електронско учење се реализираа и следниве 
активности:
 – изработка на веб-страница на Центарот за електронско учење;
 – изработка на статистика за користење на Moodle 2 платформата;
 – изработка на веб-страница за Темпус.



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

82

Исто така, во овој период беше извршена подготовка и реализација на 
курсевите на тема „КОРИСТЕЊЕ НА ИТ РЕСУРСИТЕ НА УГД“ за сите 
нововработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Курсевите се 
реализираа во периодот (13.2 – 23.2.2012 година) и на истите присуствуваа 
вкупно 32 учесници од сите 13 факултети во рамките на Универзитетот 
„Гоце Делчев“.

3. Во периодот од 1.3. до 31.5.2012 година беа реализирани голем 
број тековни активности, како: 
 – изработка на веб-страница на Центарот за електронско учење;
 – уредување и одржување на Moodle 2 платформата, постоечките 

курсеви, тестирање на грешки и решавање на проблеми со кориснички 
невалидни профили;

 – делегирање на права за креирање на курсеви на сите наставници и 
асистенти за нивните матични факултети на Moodle 2 платформата;

 – телефонска и онлајн поддршка и изработка на упатства за користење 
на Moodle 2 платформата;

 – ажурирање на курсеви на Moodle 2 платформата;
 – надградба на системот за е-учење „Moodle 2“ и решавање на технички 

проблеми во соработка со ИТ центарот;
 – решавање на проблеми со кориснички профили.

4. Во периодот од 1.6. до 13.7.2012 г., во рамките на Центарот за 
електронско учење се реализираа следниве тековни активности:
 – надградба на Moodle 2 платформата;
 – ажурирање на курсеви и уредување на новиот систем на Moodle 2.3.1 

платформата;
 – изработка на веб-страница на Центарот за електронско учење;
 – телефонска и онлајн поддршка и изработка на упатства за користење 

на Moodle 2.3.1  платформата;
 – доделување на права за креирање на курсеви на Moodle 2.3.1  

платформата;
 – решавање на проблеми со кориснички профили;
 – администрација на повици;
 – креирање на краен извештај за пописот;
 – уредување и одржување на новиот систем на Moodle 2.3.1  

платформата и  изработка на упатства за користење на истата.
Во периодот од 7.6 до 14.6.2012 година во просториите на болницата 

„Филип II“, се одржаа курсевите на тема: „ВОВЕД ВО Е-УЧЕЊЕ“. На 
курсевите присуствуваа околу 20 наставници и соработници од болницата 
„Филип II“.

5. Во периодот од 8.8 до 28.9.2012 г., Центарот за електронско учење 
според планираната динамика ги реализираше следниве активности:
 – администрација на повици;
 – истражување за најновата верзија на Мoodle 2.3.1  платформата;
 – надградба на Мoodle 2 платформата;
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 – изработка на упатства за користење на Moodle 2.3.1 платформата;
 – уредување и одржување на новиот систем на Moodle 2.3.1 

платформата;
 – решавање на проблеми со кориснички профили и нивно уредување;
 – ажурирање на курсеви на новиот систем на Мoodle 2.3.1 платформата;
 – доделување на права за креирање и уредување на курсеви;

 – техничка поддршка во ЦЕУ.

Во периодот од 10.9 до 14.9.2012 година се реализираа курсевите на 
тема „КОРИСТЕЊЕ НА НОВАТА ВЕРЗИЈА НА Е-УЧЕЊЕ (MOODLE 
2.3.1)“  за наставничкиот и соработничкиот кадар на Универзитетот „Гоце 
Делчев“. На курсевите присуствуваа вкупно 147 учесници.

6. Во периодот од 1.10 до 30.11.2012 г., во рамките на Центарот за 
електронско учење беше извршено уредување на новата Moodle 2.3.1 
платформата, постоечките курсеви и решавање на проблеми со кориснички 
невалидни профили. Исто така, беа реализирани и тековните активности 
потребни за одржување и користење на Moodle 2.3.1 платформата. Во 
овој период беше одржана и работилница за креирање на атрактивни 
презентации со „Prezi“ за наставничкиот и соработничкиот кадар на 
Универзитетот „Гоце Делчев“.

2. Систем за управување со учењето (Learning management 
System –Moodle)

Центарот за електронско учење за потребите на наставниците, 
соработниците и студентите на УГД го управува „Системот за електронско 
учење“. Од 2008 до јули 2011 год. се користеше верзијата на Moodle 1.9 
која беше инсталирана на сервер со скромен капацитет (20 GB мемориски 
простор без можност за проширување). Во јули 2011 год. е инсталирана 
нова платформа со верзија Moodle 2.1 и на сервер со поголеми можности 
и во многу кратко време е усвоена за редовна работа. Во јули 2012 год. 
е инсталирана  новата верзија на е-учење (Moodle 2.3.1). Во табела 1 се 
дадени податоците што ја дефинираат моменталната искористеност на 
Moodle 2.3.1 платформата според податоците земени на 26 ноември 2012 
г. Вкупниот број на корисници на Moodle 2.3.1 платформата изнесува 
околу 13.247 корисници, од кои 321 се професори, асистенти и лаборанти, 
а останатите се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 
Моментално, вкупно се креирани 958 курсеви кои се активни, односно 
креирачите на своите курсеви водат редовна и постојана контрола на 
своите курсеви, за содржините, активностите и студентите зачленети во 
нив.  
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Табела 1. Искористеност на Moodle 2.3.1 платформата (26.11.2012 г.)
Вкупен број:

Курсеви: 958
Корисници: 13247

Задачи на улогите: 37541
Предавачи: 321
Пораки: 12370
Прашања: 409
Ресурси: 7481

Просечен број на учесници (40.04)
Просечен број на курсеви (11.37)

Во табела 2 е даден преглед на бројот на наставници/соработници кои 
ја користат Moodle 2.3.1 платформата во наставниот процес, од сите 13 
факултета во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“:

Табела 2. *Број на наставници/соработници по факултети кои ја 
користат Moodle 2.3.1 

Факултет за музичка уметност 1
Факултет за туризам и бизнис логистика 19

Факултет за образовни науки 7
Факултет за медицински науки 56

Земјоделски факултет 16
Електротехнички факултет 10

Технолошко-технички факултет 11
Факултет за природни и технички науки 26

Економски факултет 16
Филолошки факултет 16
Правен факултет 8

Факултет за информатика 17
Машински факултет 13

ВКУПНО 216
 * (Напомена: во горната табела се влезени и наставници/соработници 

кои се од други факултети, но држат настава на споменатиот факултет – 
тоа значи дека некои наставници/соработници може да се повторуваат во 
горниве бројки, што значи дека вкупната реалната бројка од 216 е помала 
за 10-20)

3. Реализирани курсеви 
Во рамките на Центарот за електронско учење во периодот од 

јануари 2012 до декември 2012 година се реализираа следниве курсеви. 
Во прилог се дадени одржаните кусеви и бројот на присутни учесници по 
хронолошки редослед.
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Курсевите за „КОРИСТЕЊЕ ИТ РЕСУРСИТЕ НА УГД“ за сите 
нововработени во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ се одржаа во 
периодот од 13.2 до 23.2.2012 година. Целта на овие курсеви е запознавање 
на нововработените со начинот на користење на постојаните ИТ ресурси 
на УГД и стекнување на вештини за нивна правилна и ефикасна употреба.

Во рамките на овие курсеви нововработените се здобија со следниве 
компентенции:
 – усвојување на основните концепти за користење на компјутерите за 

комуникација, истражување и канцелариско работење;
 – усвојување на основните концепти на интернет технологијата;
 – усвојување на основните концепти на офлајн и онлајн канцелариското 

работење;

 – усвојување на основните концепти за користење на бази на податоци;
 – усвојување на основните концепти на „Документ менаџмент систем“;
 – начини и правила на користење на системот;
 – начини на комуникација помеѓу лицата корисници на системот.

Курсевите за новоработените беа организирани во групи и се 
реализираа во три дела: канцелариско работење и комуникација, 
користење на DMS и ERP системот на УГД и користење на хардверските 
уреди на УГД:

Дел 1 – 3 часа
 – Оперативен систем Windows 7, фајлови, филдери, copy/cut/paste, 

save/save as, интернет: користење на пребарувачи, пребарување.
 – Програма за имејл и личен помошник Microsoft Outlook, примање 

и праќање имејл, потписи, групен имејл, адресар, користење на 
календар и потсетник.

 – Програма за обработка на текстови Microsoft Word, креирање 
документи, теркови, зачувување, печатење, користење табели, 
набројување, рамки, вметнување објекти, референци, прегледување 
и евидентирање.

 – Програма за табеларни пресметки Microsoft Excel, креирање 
табели, зачувување, печатење, користење дополнителни листови, 
вметнување објекти, форматирање, вметнување формули, графичко 

претставување.

Дел 2 –3 часа
 – DMS и ERP системот на УГД, внесување документи, коригирање на 

документи, систем за студентска евиденција.

Дел 3 – 3 часа
 – Користење на системот за телефонија, ЛЦД проектори, преносни 

компјутери, токени, интерактивни табли, мерки за нивно правилно 

користење и заштита при работата.
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Во табелата 3 е даден датумот на одржување на курсот, бројот на 
присутни наставници и соработници, како и предавачот кој го одржал 
курсот.

Табела 3. Датум на одржување на курсот и број на присутни 
наставници и соработници

Датум на одржување на 
курсот

Број на 
присутни

Предавач

1 термин (13.2.2012 год) 4
м-р Ѓорги Димов
м-р Силвана Крстева

2 термин (14.2.2012 год) 10
м-р Ѓорги Димов
м-р Силвана Крстева

3 термин (16.2.2012 год) 2 Гоце Богатинов
4 термин (17.2.2012 год) 6 Гоце Богатинов 
5 термин (21.2.2012 год) 3 м-р Ѓорги Димов

6 термин (23.2.2012 год) 7
м-р Ѓорги Димов
м-р Силвана Крстева

Вкупно: 32

Во табела 4 е даден бројот на вкупно одржани часови од страна на 
секој од предавачите на курсот.

Табела 4. Вкупен број на одржани часови

Предавач
Број на вкупно одржани 

часови
м-р Ѓорги Димов 12

м-р Силвана Крстева 9
Гоце Богатинов 6

Вкупно: 27

2. Курсевите на тема „ВОВЕД ВО Е-УЧЕЊЕ“ се одржаа во 
просториите на болницата „Филип II“, во периодот од 7.6 до 14.6.2012 
година. Целта на овие курсеви е запознавање на наставничкиот и 
соработничкиот кадар од болницата „Филип II“ со можностите за 
интегрирање на ИТ алатките (Moodle платформата) во наставниот процес 
и стекнување на вештини за правилна и ефикасна употреба.

Курсевите беа организирани во две групи, на принципот: два работни 
дена со агенда: 2 ефективни часови (14 - 16 ч.). На  курсевите присуствуваа 
околу 20 наставници и соработници од болницата „Филип II“. Во табела 5 
е даден бројот на вкупно одржани часови од страна на секој од предавачите 
на курсот.
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Табела 5. Вкупен број на одржани часови

Предавач
Број на вкупно одржани 

часови
доц. д-р Зоран Здравев 2 часа + 4 часа пат

м-р Ѓорги Димов 4 часа + 8 часа пат
м-р Силвана Крстева 2 часа + 4 часа пат

Вкупно: 24

3. Курсевите на тема „КОРИСТЕЊЕ НА НОВАТА ВЕРЗИЈА НА 
Е-УЧЕЊЕ (MOODLE 2.3.1)“ се одржаа во просториите на Центарот за 
електронско учење во периодот од 10.9. до 14.9.2012 година. Целта на овие 
курсеви е запознавање на наставничкиот и соработничкиот кадар од сите 
факултети во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“, со можностите 
кои ги нуди новата верзија на Е-учење (Moodle 2.3.1).

Еднодевните курсеви беа организирани во пет групи, со агенда: 
три ефективни часови од 10 до 13 ч. Во рамките на овие курсеви беа 
презентирани можностите што ги нуди Moodle 2.3.1 платформата за 
креирање и одржување на курсеви, како и запознавање со најчестите 
проблеми со кои се соочуваат корисниците. Исто така, беа презентирани и 
примери за добра пракса при креирање на онлајн курсевите и критериуми 
за евалуација на истите.

Во табелата 6 е даден датумот на одржување на курсот, бројот на 
присутни наставници и соработници, како и предавачот што 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 (10.9.2012 год.) 30
доц. д-р Зоран Здравев

м-р Ѓорги Димов
м-р Силвана Жежова

2 термин (11.9.2012 год.) 30
доц. д-р Зоран Здравев

м-р Ѓорги Димов
м-р Силвана Жежова

3 термин (12.9.2012 год.) 37
доц. д-р Зоран Здравев

м-р Ѓорги Димов
м-р Силвана Жежова

4 термин (13.9.2012 год.) 32
м-р Ѓорги Димов

5 термин (14.9.2012 год.) 18 м-р Силвана Жежова

Вкупно: 147
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Во табела 7 е даден вкупниот број на часови за подготовка и 
одржување на курсевите за секој од предавачите на курсот.

Табела 7. Вкупен број на часови за подготовка и одржување на 
курсевите

Предавач
Број на часови за подготовка и 

одржување на курсевите
доц. д-р Зоран Здравев 9+9

м-р Ѓорги Димов 6+12
м-р Силвана Жежова 6+12

Вкупно: 21+33

Во табелата 8 е даден сумарен преглед на бројот на одржани курсеви 
во рамките на Центарот за електронско учење и бројот на присутни 
учесници во периодот од јануари 2012 до декември 2012 година.

Табела 8. Вкупен број на одржани курсеви и учесници

Одржани курсеви
Број на 
присутни

1. Курсевите на тема „Користење ИТ ресурсите на УГД“ 
за нововработените 

32

2. Курсевите на тема „Вовед во е-учење“ 20
3. Курсевите на тема „Користење на новата верзија на 
е-учење (moodle 2.3.1)“ 

147

Вкупно кандидати: 199

раководител

доц. д-р Зоран Здравев
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КАРИЕРА И АЛУМНИ КЛУБ 

Активности
Во текот на 2012 година главни активности на Канцеларијата за 

кариера беа работата со студенти во однос на нивната практична настава, 
администрација на нивните документи, контакти со компании, контакти со 
државни институции, Општина Штип, помагање на студентите при избор 
на литература за изработка на есеи, семинарски и дипломски трудови, 
учество на неколку презентации и учество во работни групи од областа 
на труд и кариера.  

Графички приказ на потрошено време 

Практична настава
Во периодот март - мај, по оглас на Народна банка на Република 

Македонија, се спроведуваше пријавување на студенти за пракса во 
НБРМ. Околу 30 студенти беа заинтересирани, а 14 студенти беа на 
пракса. Канцеларијата за кариера им даваше информации за начинот на 
пријавување, периодот на изведување на праксата, условите што треба да 
ги исполнат, каде би се извршувала практичната настава, дали им следува 
хонорар, помош при подготовка на потребните документи и сл. Студентите 
кои се откажаа од процесот на аплицирање, како причина го наведуваа 
местото на изведување на праксата и трошоците што би ги имале за време 
на едномесечниот престој во Скопје.     
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За потребите на Дирекцијата за заштита на лични податоци, во 
септември беше подготвен оглас за волонтирање за студенти од Економски 
и Правен факултет за летниот период 2013 година. Огласот беше објавен 
на веб-страниците на факултетите - student.ugd.edu.mk и на Канцеларијата 
за кариера. За волонтирањето беа заинтересирани 12 студенти од кои 6 се 
одлучија да аплицираат.    

 Во текот на јуни беше објавен оглас од Министерството за 
информатичко општество и администрација за студенти од Факултет за 
информатика во врска со неколку актуелни проекти на Министерството: 
„Светот на дланка – бесплатни интернет клубови“ и „Компјутер за секое 
дете“. Заинтересирани беа околу 10 студенти, а на пракса беа 6 студенти. 

Презентација од Секторот за човечки ресурси на Прокредит банка за 
Програма за млади банкари за студентите од четврта година на Економски 
факултет. Преговори за понатамошна соработка и дополнителни 
презентации на можностите што ги нуди за професионално усовршување 
Прокредит за студентите од Економски факултет.

Редовна пракса во НЛБ Тутунска банка - Филијала Штип за 
студенти од Економски факултет. 

Пракса за студенти од Филолошки факултет 2011-2012 г.

7

8

6

8

 -  -  -   -
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Обновени договори за пракса со сите основни и средни училишта 
во Штип за пракса на студентите од Филолошки факултет. Заедно 
со менторите за пракса од Филолошки факултет, Марица Тасевска и 
Адријана Зејтиникова, изготвени се списоци за сите студиски програми 
од сите четири години на студии за престојната 2012 -2013 година. Во 
списоците се опфатени околу 600 студенти.  

     

Во соработка со проф. Мите Илиевски од Земјоделски факултет, 
распоредени се околу 250 студенти од Штип, Свети Николе и Струмица 
во различни компании.
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Во соработка со Факултетот за туризам и бизнис логистика е изготвен 
список и упатници за студентите кои се на летна пракса на Балтик колеџ 
во Германија. 

Договори за реализирање на практична настава за студенти

 

Факултетот за туризам и бизнис логистика има најмногу склучени 
договори за изведување на практична настава (над 300 договори).  

Истражувања
Во текот на 2012 година, Канцеларијата за кариера учествуваше во 

четири истражувања, а едно е сѐ уште во тек. 
Во периодот од февруари до април се спроведе истражување за 

интересот кај матурантите од Источна Македонија за упис на 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. Притоа, од страна на ЦОЈ, се 
подготвени: анкетен прашалник, извршено теренско прибирање на 
податоците во Велес, Кочани, Кавадарци, Свети Николе, Струмица, 
Гевгелија, Валандово, Виница, Пробиштип и Штип.

Собрани се 1.102 прашалници од 15 средни училишта. Прегледот и 
анализата на податоците во Excel ги направи Канцеларијата за кариера. 

Вкупните резултати од истражувањето се во прилог 1. 

Во мај и јуни е спроведено истражување за слушаноста на 
Универзитетското радио УГД ФМ на територијата на Штип. 
Истражувањето е спроведено на 123 испитаници, а за анализата е користен 
SPSS, софтвер за статистичка анализа. 
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Резултатите од истражувањето може да се добијат по барање. 
Во прилог 2  е анкетниот прашалник.     

Во јуни и јули е направено истражување за потребите на ЦОЈ 
за следење на културно, забавни и едукативни содржини на УГД. 
Прашалникот го подготви Канцеларијата за кариера, како и анализата на 
податоците. Прашалникот е објавен на student.ugd.edu.mk и го одговорија 
150 студенти. Анализата е направена во SPSS. 

Резултатите може да се добијат по барање. 
Во текот на ноември е извршено истражување за број на 

дипломирани студенти на Земјоделски факултет – насоки Енологија 
и Лозарство, како и нивен моментален работен статус. Дополнително се 
проверени досиејата на студентите од насока Енологија за да се утврди во 
кои компании биле на пракса во текот на студирањето.

Резултатите од истражувањето се во прилог 3.

Проекти
УГД продавница
Во соработка со ЦОЈ, во периодот јуни  - октомври е подготвен 

Предлог-проект УГД продавница. Односно, креирање на продажни 
места/штандови каде што посетителите, гостите, студентите и сите 
потенцијални купувачи би имале можност да купат УГД брендирани 
производи. Продажните места ќе бидат поставени во посебно означени/
брендирани места во рамките на универзитетските книжарници и УГД 
инфо центарот. Заинтересираните купувачи би имале можност да купат 
различни производи: чаши, маици, памучни блузони, стрес топчиња, 
приврзоци, пластични пенкала, кутии за пенкала, капи, тефтери, платнени 
или хартиени торби, пластични и метални беџови, хартиени папки, дрвени 
подлоги за чаши, чадори и сл. Брендирањето ќе се врши со печатење 
на универзитетско лого, информации за контакт на Универзитетот, 
содржини специфични за УГД.  Во текот на септември и октомври се 
работеше со две групи на студенти. Едната од насоката Компјутерски 
дизајн за креирање на идејни решенија за брендирани производи и втора 
група од насоката Архитектура и дизајн за креирање на идејни решенија 
за полици. Проектот е во фаза на прибирање на понуди за изработка на 
полици и усогласување со плановите за продажба на Уни-сервис.

Проект Bridges 
Учество на конференција на проект Bridges (проект-координатор 

Васко Златковски) и учество на неколку семинари, каде што се зборуваше 
за подготовка на CV, мотивациско писмо и однесување на интервју.

Претприемачки викенд МОН 
Во текот на мај се одржа претприемачки викенд за студетните од 

УГД. Учествуваа осум тимови составени од три студенти. Канцеларијата 
за кариера во текот на неделата, пред прогласувањето на победниците, им 
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помагаше на студентите со избор на идеи за бизнис, анализа на пазарот, 
конкуренцијата, можностите за развој, релевантни истражувања за 
бизнисот, потребна документација за отворање, како и пресметување на 
почетниот капитал и одржливоста на бизнисот.    

Учество во организација на „Култра“ – фестивал на театар и 
краток филм  

Помош при креирање на маркетинг план, дизајн на промотивен 
материјал, пронаоѓање на студенти волонтери коишто активно би се 
вклучиле во организацијата на фестивалот.    

Останати активности
ИСО 
Во текот на јули и август, со Љубица Стефановска и Емилија 

Ристовска се работеше во креирање на Правилник и подготовка на правила 
за Канцеларијата за кариера и Алумни клуб.      

Преглед на CV од студенти
На веб-страницата на Канцеларијата за кариера е креиран линк, 

преку кој студентите се информираат каде може да го испратат 
своето CV на преглед и да добијат повратни информации дали им 
е добро изработено, кој формат треба да го користат, техничко 
уредување, промени во темите што ги содржи, насоки за подобрување, 
препорака на литература што би им помогнала при изработката и сл. 
        Во текот на годината имавме добиено околу десетина пријави од 
студенти и невработени лица кои беа заинтересирани за подобрување на 
нивното CV.  

 
Креирана сопствена база и принцип на издавање на упатници 
Поради обемот и ефикасноста во процесот на издавање на упатници, 

Канцеларијата за кариера креираше сопствен начин на издавање на 
упатниците и нивна евиденција. Имено, креиравме база на податоци 
во Access од сите запишани студенти (информациите се добиени преку 
службите за е-индекс) и ги поврзаваме со еден ворд документ, каде што се 
креирани динамични полиња за податоците на студентите. На овој начин 
постои само еден ворд документ, а сите податоци се зачувуваат во базата 
на податоци, во спротивно би постоеле илјадници ворд документи за 
студентите кои имаат земено упатница. Тоа овозможува и подобар увид за 
следењето на студентите и кои компании и институции ги имаат посетено 
за време на праксата. Ова сепак е делумно решение. Мора да постои 
целосно електронско решение за издавање на упатниците преку системот 
што го поседува УГД, дали тоа ќе биде преку е-индекс или некоја друга 
слична платформа.  
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Мотивациско писмо / Еразмус програма
За време на аплицирањето за програмата Еразмус, на студентите како 

еден од основните документи им беше мотивациско писмо. Канцеларијата 
за кариера им нудеше помош при изработка на мотивациското писмо 
преку директни консултации за неговата содржина, неговата изработка, 
стилот на пишување и негово техничко уредување.   

Издавање на книги
Во склопот на Канцеларијата за кариера постои библиотека со 

преку 7.000 книги. Студентите секојдневно доаѓаат и се консултираат 
за литература потребна за изработка на есеи, семинарски, дипломски и 
магистерски трудови. 

Број на издадени книги Број на услужени студенти

3491 123

 
Ревидирана брошура 
Брошурата со најчесто поставувани прашања од страна на студентите 

во врска со практичната настава и одговори на тие прашања е ревидирана и 
надополнета со нови информации. Во брошурата се објаснети процесите, 
потребните документи и одговорните лица за извршување на практичната 
настава. Истите се достапни на веб-страната на Канцеларијата за кариера 
и Алумни клуб: http://ckr.ugd.edu.mk/images/stories/dokumenti/pio.pdf

Прирачник за студенти 
Во подготовка е прирачник во којшто би се содржале информации 

како се пишуваат разни формати на CV (европски и американски), 
мотивациско писмо, подготовка за интервју, информации за моменталниот 
пазар на труд, креирање на сопствено портфолио, самопроценка во однос 
на вредности, вештини, интереси. Во план е реазлизација заедно со некој 
бизнис субјект (Прокредит, Коузон и сл.), со тоа што тие би учествувале 
со сопствени средства за издавање на прирачникот и би ги споделиле 
сопствени искуства во однос на горенаведените теми.      
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Во соработка со асистент Златко Бежовски функционира Е-бизнис 
клуб во склоп на Универзитетот, каде што студентите може да се:  

 – стекнат со практични знаења и вештини од областа на е-бизнисот;
 – креирана е мрежа на членови кои меѓусебно си помагаат, поддржуваат 

и разменуваат искуства;
 – се креира претприемнички дух;
 – самовработување;
 – можност за креирање на онлајн бизнис. 

Повеќе за Е-бизнис клубот на следниов линк: http://eclub.ugd.edu.mk/   

Забелешка 
За поефективно функционирање на активностите поврзани со 

практичната настава, неопходна е интеграција со веќе постоечката база 
на податоци на студенти и вработени на Универзитетот, односно визуелна 
достапност до податоците на студентите. Креирање на посебни колони 
во врска со практична настава, волонтирање и кое било дополнително 
ангажирање на студентите. Креирање на можност за автоматско 
печатење на упатницата. Моментално поради бројноста на студентите 
и непостоењето на интегрирано решение, невозможно е да се направи 
целосна евиденција и истата да се следи на подолг рок. Пример, колку 
студенти од Правен факултет посетувале пракса и каде, одреден студент 
каде бил на пракса, дали му е прва пракса итн. Сите овие филтри може да се 
интегрираат во веќе постоечкиот систем и одговорните од Канцеларијата 
за кариера мора да имаат пристап до Универзитетскиот систем, како и да 
се направат одредени надополнувања во софтверот во соработка со ИТ 
секторот. Истото се однесува и за работата на Алумни клубот. Без пристап 
до студентските досиеја и нивно пребарување постојат минимални опции 
и шанси за какво било поактивно комуницирање и следење на студентите. 

 
Веб-страница 
Веб-страницата на Канцеларијата за кариера (http://ckr.ugd.edu.mk) 

претставува место каде што се објавуваат голем број информации што 
би ги интересирале студенти и вработените на Универзитетот. Најчесто 
објавувани содржини се информации за конференции, работилници, 
конкурси, пракса и сл. 
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За поголема посетеност на веб-страницата е потребна нејзина 
интеграција со Facebook, којшто моментално е најпосетувана веб-
страница и социјална мрежа во Македонија. На Facebook студентите од 
УГД поминуваат голем дел од своето време и се информираат за голем дел 
од настаните, испитите, термини за полагање, резултати итн. Неопходно 
е овозможување и пристап до оваа социјална мрежа на веб-страницата на 
Канцеларијата за кариера, што би овозможило поголем и подобар контакт 
со студентите. Иако некои информации се објавуваат и на англиски јазик, 
потребно е веб-страницата да добие и целосна двојазична форма.  

Потребен е модел преку кој студентите, асистентите и професорите 
(може и други заинтересирани) да објавуваат статии или трудови на веб-
страницата, што што би побудиле интерес кај сите посетители.  

Делот за Алумни клуб воопшто не е развиен и е потребен целосен 
проект кој што би вклучил одредена група на професори, асистенти во 
неговото функционирање. Дополнително, во соработка со ИТ службите 
на УГД и со Факултетот за информатика, потребно е да се креира посебна 
веб-страница или портал што би претставувал еден вид социјална мрежа 
на студентите, којашто ќе содржи база на податоци за сите студенти 
од УГД, без разлика дали се тековни или веќе имаат дипломирано, 
база на податоци на сите фирми соработници, најразлични филтри за 
пребарување на студентите, пр. по просек, по година и отсек на студии, 
по моментален статус, по интереси итн. За креирање на ваков портал е 
потребен посериозен пристап и целосно решение за коешто можеби би 
било потребно и да се најми некоја компанија за да го изработи.  

   
Предлози
Предлог 1
Посета на три групи од десет студенти на АВРМ во Скопје и нивно 

тестирање за професионална ориентација. Пожелно е студентите да 
бидат втора или трета година на студии. Тестирањето трае по неколку 
часа во текот на два работни дена. Во текот на шест работни дена би се 
тестирале околу 30 студенти. Како дополнителна активност би била и 
посетата на новоотворениот Музеј на македонската борба за државност 
и самостојност. 

Потребни ресурси за реализација:
- 1 комбе (1 патување Штип-Скопје-Штип = 1.500 ден.);
- карти за Музејот на македонската борба за државност и самостојност 

(100 ден.).
Вкупен буџет: 9.500 ден.

Предлог 2
Бизнис инкубатор
Креирање на бизнис инкубатор во рамките на Универзитетот. За 

реализирањето на оваа идеја веќе е разговарано со претставници од ЛЕР 
– Општина Штип и Источен плански регион. Со претставници од овие 
институции бевме во посета на Бизнис инкубаторот во Битола на состанок 
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со менаџерката Розита Талевска-Христовска. На овој проект би можело да 
се соработува и со  Фондацијата за развој на локалната заедница, којашто 
има аплицирано за ваков проект и би ја реализирале целата идеја со нивна 
помош. Предлогот е за почеток да се даде само техничка помош и можности 
за вмрежување на оние коишто почнуваат мали бизниси. На студентите / 
клиентите инкубаторот би им нудел простории, телефон, конференциска 
сала, интернет, стручна литература, списанија и сл. Овие услуги би се 
наплаќале со некоја симболична сума за сите почетни мали бизниси. Во 
зависност од интересот и динамиката, би се креирал дополнителен план 
за развој и проширување на активностите на инкубаторот (за истото веќе 
постои подготвен план).

За сите дополнителни информации во врска со бизнис инкубаторот, 
ви стоиме на располагање. 

Предлог 3 
Овозможување на студентски попуст со студентските легитимации 

во Универзитетскиот клуб. Попустот треба дополнително да се утврди со 
службите одговорни за ресторанот, меѓутоа одлуката треба да ја донесат 
управувачките тела при УГД (Универзитетски сенат, Ректорска управа 
итн). 
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Прилози
Прилог 1.
Вкупни резултати од истражување за упис на Универзитет „Гоце 

Делчев“ кај матуранти 2011/2012 г.
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Прилог 2
Анкетен лист

Почитувани,
Податоците од  овој анкетен лист ќе бидат употребени исклучиво за 

интерна потреба на Универзитетското радио „УГД ФМ“. 
*Прашалникот се пополнува со заокружување на еден или повеќе 

од понудените одговори  и со пополнување на празните места.

Град: ________________________________________
Пол: М    Ж
1. Дали слушате „УГД ФМ“?
1. Никогаш 
2. Ретко
3. Понекогаш
4. Често
5. Многу често

2. Во кој период од денот слушате „УГД ФМ“? (можни се повеќе 
одговори)

1. 6 – 10 часот
2. 10 – 14 часот
3. 14 – 18 часот
4. 18 – 22 часот
5. По  22 часот

3. Што најмногу Ви се допаѓа на „УГД ФМ“?
1. Содржините
2. Музиката
3. Водителите
4. Ниту едно од горенаведените
5. Сите наведени
6. Друго ________________________
4. Кои од следниве содржини ги слушате? (можни се повеќе 

одговори)
1. Утринска програма „Може да почнеме“
2. Емисија за култура „Култ фу“
3. Пладневна емисија „Свеж воздух“
4. Музичка емисија „Џез индекс“
5. Музичка емисија „Рок блок“
6. Музичка емисија „Толку добри вибрации“
7. Музичка емисија „Ретроактивно“
8. Музичка емисија „Басни и тапани“
9. Музичка емисија „Акустика ФМ“
10. Музичка емисија „УГД топ 20“
11. Музичка емисија „Рок инфузија“
12. Едукативна емисија „Бизнис клуб“
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13. Едукативна емисија „Лет од 4 до 5“
14. Музичка емисија „Музички инспирации“
15. Музичка емисија „Музика мундана“
16. Музичка емисија „Регенератор“
17. Едукативна емисија „Здравствен код“
18. Музичка емисија „Битови за живот“
19. Музичка емисија „Диџејс клуб“
20. Музичка емисија „Аркадија рок блок“
21. Забавна емисија „Студио алтернатив“
22. Студентска емисија „Амфитеатар“

5. На скала од 1 до 5 (каде 1 е најмалку, а 5 најмногу) заокружете 
каков вид на содржини во иднина би сакале да слушате на „УГД ФМ“?

Информативни содржини
1  2  3  4  5  

Забавни содржини 
1  2  3  4  5  

Едукативни содржини 
1  2  3  4  5  

Музички содржини 
1  2  3  4  5  

6. Како го оценувате Универзитетското радио „УГД ФМ“? 
(можни се повеќе одговори)

1. Забавно
2. Едукативно
3. Информативно
4. Здодевно
5. Неедукативно
6. Неинформативно
7. Друго ______________________________________________

Ви благодариме на соработката
Универзитетско радио „УГД ФМ“
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Прилог 3
СПИСОК НА СТУДЕНТИ - ПРАКТИКАНТИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ФАКУЛТЕТ – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ КАВАДАРЦИ
Општа насока
(три години)

Енологија*
Лозарство*

„Бовин“ Винарија 3 / /
„Повардарие“ 5 10 1
АД ГП ЗМ „Тиквеш“ 4 17 1
„Попова кула“

2 / /

Винарија „Попов“ 1 2 1
„Пеца комерц“

1 / /

„Ги ЕМ Ен“ 1 / /
„Агропин“ / 1 /
„Дим комерц“ / 1 /

17 31 3
ВКУПНО  = 51

МОДУЛИТЕ ЕНОЛОГИЈА И ЛОЗАРСТВО, СТУДЕНТИТЕ ГИ 
БИРААТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ТРЕТА ГОДИНА НА СТУДИИ. 

ВКУПЕН БРОЈ НА СТУДЕНТИ ШТО ТРЕБА ДА ПОМИНАТ 
ПРАКСА: 1051

 – Од единаесетмина студенти со коишто пробав да контактирам по 
телефон, успеав да стапам во контакт со петмина.  На останатите 
им испратив и-мејл и се надевам дека ќе одговорат на поставените 
прашања.

 – Од петмината студенти со кои што разговарав, двајца се невработени, 
еден работи во Тобако, еден студент е на пракса во „Повардарие“ и 
еден е вработен во „Агрофуд“.

Душан Миланов      
23.11.2012 г.
Канцеларија за кариера и Алумни клуб
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

1 Ова се информации што можат да се проверат во моментот. Вистинската бројка е многу 
поголема.  
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VIII. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ЗА ПРВ 
ЦИКЛУС

Во почетокот на 2012 година бројот на студенти по факултети, во 
рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“, е следен:

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип Број на студенти
Правен факултет - Кочани 1.228
Економски факултет - Штип 2.024
Педагошки факултет - Штип 1.578
Земјоделски факултет - Штип 820
Факултет за музичка уметност - Штип 237
Факултет за информатика - Штип 1.301
Факултет за природни и технички науки - Штип 1.556
Филолошки факултет - Штип 1.022
Факултет за медицински науки - Штип 2.060
Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија 1.901
Електротехнички факултет -  Радовиш 185
Машински факултет - Виница 199
Технолошко-технички факултет - Пробиштип 242

ВКУПНО: 14.353

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

Еден референт во Служба за студентски прашања, во согласност со 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните 
места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определија како одговорни 
лица за:

 – Факултет за образовни науки

Два референти во Служба за студентски прашања, во согласност со 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните 
места на Универзитет „Гоце Делчев“- Штип се определија  како одговорни 
лица за:

 – Економски факултет

Три референти во Служба 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



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

108

Еден референт во Служба 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 во Служба 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 

Два референти во Служба 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 во Служба 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 во Служба 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:

 – Машински факултет

Еден референт во Служба 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

Два референти во Служба 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 во Служба 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
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Два референти во Служба 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

Два референти во Служба 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:

 – Правен факултет

Студентските прашања во Кампус - Струмица се проширени со две 
референтки за факултетите со дисперзии во Струмица.

Во текот на годината се одржаа три редовни сесии и две дополнителни   
(продолжена февруарска и продолжена септемвриска).

Уписите за учебната 2012/2013 година се одржаа по следниот 
редослед:

 – Прв уписен рок  15  - 16 - 17.8.2012 г.
 – Втор уписен рок - 3 - 4.9.2012 г.
 – Трет уписен рок - 14.9.2012 г.

По завршувањето на уписите, бројот на примени студенти во прва 
година е следниот:

Факултет
Број на запишани студенти по 
Конкурс во 2011/2012 година

Економски факултет 269
Факултет за медицински науки 534
Педагошки факултет 66
Правен факултет 190
Факултет за информатика 148
Факултет за природни и технички науки 347
Земјоделски факултет 200
Факултет за музичка уметност 56
Филолошки факултет 188
Факилтет за туризам и бизнис логистика 853
Електротехнички факултет 59
Машински факултет 83
Технолошко-технички факултет 59

Вкупно: 3.052
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Број на запишани студенти со завршено средно образование во 
странство или делумно во странство: 

Посебни права: Целосно/делумно образование во странство

Факултет Запишани студенти

Економски факултет 1

Електротехнички факултет 0

Земјоделски факултет 0

Машински факултет 0

Правен факултет 0

Технолошко-технички факултет 0

Факултет за информатика 0

Факултет за медицински науки 4

Факултет за музичка уметност 0

Факултет за образовни науки 0

Факултет за природни и технички науки 0

Факултет за туризам и бизнис логистика 2

Филолошки факултет 1

Вкупно: 8

Број на запишани студенти во национална квота
Национална квота

Факултет Запишани студенти

Економски факултет 7

Електротехнички факултет 0

Земјоделски факултет 6

Машински факултет 0

Правен факултет 15

Технолошко-технички факултет 0

Факултет за информатика 7

Факултет за медицински науки 52

Факултет за музичка уметност 3

Факултет за образовни науки 6

Факултет за природни и технички науки 10

Факултет за туризам и бизнис логистика 86

Филолошки факултет 22

Вкупно: 214
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Број на запишани студенти со статус бранител:

Посебни права: Бранител

Факултет Запишани студенти

Економски факултет 0

Електротехнички факултет 0

Земјоделски факултет 4

Машински факултет 0

Правен факултет 10

Технолошко-технички факултет 0

Факултет за информатика 2

Факултет за медицински науки 0

Факултет за музичка уметност 0

Факултет за образовни науки 0

Факултет за природни и технички науки 13

Факултет за туризам и бизнис логистика 5

Филолошки факултет 2

Вкупно: 36

Оваа учебна година на УГД се запишаа 127 странски студенти 
од Турција, Бугарија, Србија, како и 3 владини стипендисти од Србија, 
Албанија и Бугарија.

Бројот на дипломирани студенти за 2012 година е: 

82
123
120

94
76
78
6

140
22

188
3

76
14

1.022

ФТБЛ  —
ФОН —

Факултет за медицински науки —
Факултет за информатика —

Земјоделски факултет —
Правен факултет —

Машински факултет —
ФПТН —

Факултет за музичка уметност —
Економски факултет —

Технолошко-технички —
Филолошки факултет —

Електротехнички факултет —
Вкупно— 
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Во текот на годината се одржаа две свечени доделувања на дипломи 
на студенти од прв циклус студии (март и декември).

Конечен број на студенти кои студираат на УГД - Штип заклучно со 
11.2012 година е следниот: 16.641.

Во текот на 2012 година се одржаа три редовни сесии (февруарска, 
јунска и септемвриска), една продолжена октомвриска и една продолжена 
мартовска согласно со календарот за студентски активности.

Служба за студентски прашања

Раководител Димитар Љуботенски
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IX. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ЗА ВТОР 
ЦИКЛУС

Врз основа на член 60, став 2 од Правилникот  за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, раководителот на 
Одделот за настава за втор и трет циклус студии, проректорот за наука 
проф.д-р Блажо Боев поднесува

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2012 година

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
Одделот за настава за втор и трет циклус студии при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип функционира како оддел за административна 
поддршка на вториот и третиот циклус студии. Во учебната 2011/2012 
година втор циклус студии се реализираше на  единаесет единици на 
Универзитетот. 

Oсновната функција на овој Оддел е давањето на административна 
поддршка на единиците кои реализираат студиски програми од втор 
циклус студии и кампусите што реализираат студиски програми од трет 
циклус – докторски студии. 

Во учебната 2011/2012 година се реализирани многубројни активности 
поврзани со вториот и третиот циклус студии.

Во текот на оваа година во Одделот за втор и трет цилус се 
процесуирани:
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 

и обврските  на студентите на втор циклус студии;
2. Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови;
3. Промоција на магистрирани студенти;
4. Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус 

студии за учебната 2012/2013 година;
5. Процесуирање на постапките за избор на соработници и наставници 

на единиците на Универзитетот;
6. Изработка на предлог акти за потребите на Одделот и за потребите на  

Универзитетот, како и други тековни активности.
Фунцијата на Одделот за втор и трет циклус 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 студии се направени измени 
на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање  на втор циклус студии на Универзитеот „Гоце Делчев“ во 
Штип,  Правилникот за распределба на средства остварени од втoр и трет 
циклус студии.

За реализирање на активностите на Одделот се ангажирани: 
проректорот за наука, секретарот за правни работи во Кабинетот на 
проректорот за наука и Службата за студенти
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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 студии, во која работните 
обврски ги извршуваат двајца референти за студентски прашања и 
раководител. 

Службата за студенти ги опслужува сите единици на Универзитетот 
на кои во моментов се реализира втор циклус студии: Земјоделски 
факултет, Факултет за информатика, Правен факултет, Економски 
факултет, Факултет за медицински науки–специјалистички стручни 
студиските програми, Факултет за образовни науки, Факултет за природни 
и технички науки, Факултет за музичка уметност и Факултет за туризам и 
бизнис логистика, Машинскиот факултет, Електротехничкиот факултет, 
Техничко-технолошкиот факултет и Филолошкиот факултет. 

Одделот за настава за втор и трет циклус студии, во календарската 
2012 година има процесуирано околу 600 различни барања и молби од 
студенти на втор циклус студии.

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

процесуирањето на јавните одбрани на специјалистичките/магистерските 
трудови на студентите на единиците. Одделот во текот на 2012 година 
процесира постапки за одбрана на специјалистички и магистерски 
трудови  на: Факултетот за природни и технички науки - 21, Факултетот за 
образовни науки - 18, Економскиот факултет - 7, Правниот факултет - 4, 
Факултетот за информатика - 6, Земјоделскиот факултет - 5 и Факултетот 
за медицински науки - 10, Факултетот за музичка уметност - 2.

  
3. Промоција на магистрираните студенти

Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот, 
Одделот за настава за втор и трет циклус студии организираше и 
процесираше постапка за промоција на магистрираните студенти од сите 
единици на Универзитетот кои изведуваат втор циклус студии.
4. Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор 

циклус студии за учебната 2012/2013 година

Во текот на оваа година Универзитетот објави и реализираше 
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии за учебната 
2012/2013 година.

 На овој Конкурс се пријавени следниов број на студенти по единици 
на Универзитетот како што следува:

  

Р.б. Единица на Универзитетот Број на студенти 2012/2013 г.

1 Земјоделски факултет 16
2 Економски факултет 70
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3 Правен факултет 38
4 Факултет за медицински науки 30
5 Факултет за природни и технички науки 29
6 Факултет за образовни науки 20
7 Факултет за информатика 25
8 Факултет за туризам и бизнис логистика 23
9 Факултет за музичка уметност 9
10 Филолошки факултет 23
11 Електротехнички факултет 4
12 Машински факултет 2
13 Технолошко-технички факултет 4

5. Процесирање на постапките за избор на соработници и 
наставници на единиците на Универзитетот
Во текот на 2012 година во Одделот за втор и трет циклус студии 

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

Во Одделот согласно со Правилникот за критериумите и постапката 
за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, разгледувани се сите досиеја 
формирани по  распишани Конкурси од аспект на  правилна примена 
на Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во делот на спроведување 
на постапките за избор на наставници и соработници и објавувањето на 
рефератите од рецензентските комисии во Универзитетскиот билтен.  

6. Изработка на предлог-акти за потребите на Одделот и за 
потребите на  Универзитетот, како и други тековни активности.
Во календарската 2012 година во Одделот за втор и трет циклус 

студии беа изработени и процесирани следните предлог-акти:
 – ПРАВИЛНИК за изменување  и дополнување на Правилникот за  

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

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

 – Апликации по Конкурс за запишување на студенти за втор циклус 
студии за учебната 2012/2013 година;

 – Апликации по Конкурс за запишување на студенти на трет циклус-
докторски студии во учебата 2012/2013 година;

 – Договори за студирање за студентите на втор циклус студии во 
2012/2013 година;
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 – Договори за студирање за студентите на трет циклус-докторски 
студии во учебната 2012/2013 година;

 – Учество во изработката на Студентскиот информатор за втор циклус 
студии;

 – Правила за избор на визитинг професори.

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
Третиот циклус-докторски студии во учебната 2011/2012 година се 

реализираше во Кампус 2. 
Oсновната функција на Одделот за втор и трет циклус студии е 

давањето на административна поддршка на единиците односно кампусите 
кои реализираат студиски програми од трет циклус – докторски студии. 

Во учебната 2011/2012 година се реализирани многубројни активности 
поврзани со  третиот циклус студии:
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 

и обврските  на студентите – докторанди; 
2. Молби, пријави и најразлични барање поврзани со статусот, правата 

и обврските на студентите на трет циклус-докторски студии;
3. Постапки за одбрана на докторски труд;
4. Промоција на доктор на науки;
5. Реализирање на Конкурс за запишување студенти на трет циклус- 

докторски студии за учебната 2012/2013 година;
6. Административна поддршка во работењето на  телата и органите за 

трет циклус-докторски  студии;
7. Процесирање на постапките за доделување на стипендии за трет 

циклус студии од Фондот за стипендирање на вработени докторанди.

1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските  на студентите – докторанди 
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 двајца референти за студентски 
прашања и раководител. 

Одделот за настава за втор и трет циклус студии  во календарската 
2012 година ги има процесирано сите поднесени барања и молби од 
студентите  докторанди.

Студенти докторанди (со пријава на докторат) има само на Факултетот 
за природни и технички науки.

2. Молби,  пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските  на студентите на трет циклус студии – 
докторски студии 
Во Одделот за втор и трет циклус студии функционира Студентската 

служба за втор и трет циклус-докторски студии која ги опслужува 
студентите запишани на трет циклус студии.  
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Службата за студенти го опслужува Кампус 2 на кој во моментов 
се реализира трет циклус студии на студиските програми: Компјутерска 
техника и информатика, Рударство, Применета геологија и геофизика, 
Заштита на растенијата, Животна средина, Наука за земјиштето и 
хидрологија, Растително производство. 

Одделот за настава за втор и трет циклус студии во календарската 
2012 година ги има процесирано сите поднесени различни барања и молби 
од  студенти на трет циклус студии.

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

за природни и технички науки – факултет што и претходно имаше 
постапки за одбрани на докторски дисертации. Во извештајната година 
беше процесирана одбрана на докторската дисертација на докторандот 
Александар Крстев, магистер на технички науки. Исто така, започната е 
постапката за одбрана на докторскиот труд на докторандот Ферат Шаља. 
Овие студенти се докторанди (со пријава на докторат) на Факултетот за 
природни и технички науки.  

4. Промоција на докторираните студенти
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот, 

Одделот за настава за втор и трет циклус студии организираше и 
процесираше постапка за промоција на д-р Николинка Донева, доктор на 
технички науки.

5. Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на трет 
циклус-докторски студии во учебната 2012/2013 година
Одделот за настава за втор и трет циклус студии даде административна 

поддршка во спроведувањето на Конкурс за запишување студенти на трет 
циклус студии-докторски студии за учебната 2012/2013 година.

Конкурсот беше спроведен за Кампус 2 во кој спаѓаат: Земјоделски 
факултет, Факултет за природни и технички науки и Факултет за 
информатика (кои исполнуваат услови за реализирање на трет циклус-
докторски студии). Конкурсот беше распишан за седум студиски 
програми: Компјутерска техника и информатика, Рударство, Применета 
геологија и геофизика, Заштита на растенијата, Животна средина, Наука 
за земјиштетото и хидрологија и Растително производство. 

На овој Конкурс се запишани осум студенти и тоа на студиските 
програми: Растително производство – еден студент, Заштита на растенијата 
- еден студент, Животна средина - еден студент, Применета геологија и 
геофизика - еден студент, Рударство - еден студент, Компјутерска техника 
и информатика - двајца студенти, Наука за земјиштето и хидрологија - 
еден студент. 
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6. Административна поддршка на телата и органите за трет циклус 
- докторски  студии
Одделот за втор и трет циклус студии во континуитет дава 

административна поддршка на органите и телата на вториот и на третиот 
циклус-докторски студии.

Одделот  помага при водењето на седниците на Наставно-научниот 
совет на докторски студии на Кампус 2, Советот на докторски студии 
на ниво на кампусот и ги изработува административните документи за 
работењето на овие органи. 

Сите донесени одлуки на овие органи, Одделот ги има изготвено и 
процесирано.

Следствено со зголемувањето на бројот на студентите на докторски 
студии, како и напредувањето на студентите во повисоките студиски 
години, се очекува поголема ангажираност на овие органи, согласно со 
нивната надлежност.

7. Процесирање на постапките за доделување на стипендии за 
трет циклус студии од Фондот за стипендирање на вработени 
докторанди
Согласно со Правилникот за стипендирање на вработени студенти на 

трет циклус студии, во извештајната година се одржани две седници на 
Управниот одбор на Фондот за стипендирање на докторски студии, при 
што се усвоени сите поднесени апликации. 

8. Помагање и изготвување на правила што се во врска со работењето 
на вториот и третиот циклус студии
Во рамките на изработката на правилата, а во рамките на активностите 

на Центарот за квалитет, Одделот за втор и трет циклус студии им помогна 
на лицата кои беа ангажирани за изработување на овие правила.

Во функција на подобрување на административната поддршка на 
Одделот за настава за втор и трет циклус студии се направени измени на 
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 и други правилници, кои се во врска со вториот 
и третиот циклус студии.

ЗАКЛУЧОЦИ
Правејќи споредба на податоците за работењето на Одделот за втор 

и трет циклус студии во извештајната година и претходните години, може 
да се заклучи дека е обезбеден висок степен на стручност, ажурност и 
квалитет во постапувањето при извршувањето на задачите и обврските на 
вработените во овој Оддел.

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.
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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 наставниците 
ангажирани на вториот циклус студии.

Оддел за настава за втор и трет циклус студии 

Раководител, проректор за наука проф. д-р Блажо Боев
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ОДДЕЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Службата за сопствено обезбедување на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип брои 42 работници за обезбедување. Со измените во 
законот, Чуварската служба е преименета  во Служба за сопствено 
обезбедување. Исто така, изменет е и амблемот на службата, кој мора 
да соодветствува по законот. Направен е Правилник за службата во кој е 
прецизирано како точно мора да биде облечен еден работник во Службата 
за обезбедување, каков може да биде составот на облеката, каде треба да 
стои и амблемот. На секој објект е поставен знак, односно на секоја влезна 
врата во аголот е поставен знак на кој пишува кој го обезбедува објектот. 

Во текот на годината, Службата за обезбедување спречи повеќе 
кражби. Спречена е кражба од Кампус 2, крадецот се обидел да украде 
електричен кабел, по што е фатен од страна на обезбедувањето и е 
предаден на полицијата. Спречена е кражба пред Ректоратот, двајца 
крадци се обиделе да ги украдат новогодишните светилки. 

Набавена е нова гардероба за обезбедувањетои и нови батериски 
ламби. Во текот на година се направени голем број контроли во сите 
објекти и не се забележани некои поголеми неправилности на работните 
места. Казнети се парично двајца работници во обезбедувањето, бидејќи 
се фатени како спијат на работното место: еден во Кампус 4 и еден во 
новиот Ректорат. Патролната служба која е сместена во Ректоратот 
се контролира со тоа што се вади месечен извештај од логирањето по 
објектите, со што може да се види за секој од обезбедувањето колку пати 
во текот на смената ги има контролирано објектите и колку време се а 
задражува во објектите. На располагање на службата се и возило „лада 
нива“ и скутер, со кои многу брзо се интервенира секаде по објектите. 
Оваа година се воведени и дневници за фактичка состојба на објектите, 
со што се врши примопредавањето на смените на објектите, односно се 
потпишуваат и двајцата обезбедувачи доколку фактичката состојба на 
објектот е таква како што е напишано во дневникот. Во дневникот се 
запишуваат сите работи кои се случуваат за време на смената. Доколку 
се случи некаков дефект во објектот од технички карактер се запишува во 
дневникот и се известува Службата за одржување.

Службата за хигиена на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип брои 
40 хигиеничари распоредени во сите објекти на Универзитетот. Службата 
за хигиена оваа година е на одлично ниво, ги заврши сите задачи што беа 
планирани. Хигиеничарките во Кампус 2 беа наградени парично, бидејќи 
нивниот објект постојано беше еден од најчистите и покрај големиот 
број на студенти. Службата за хигиена доби нова униформа. Во текот на 
годината се организирани поголеми генерални чистења на објектите и во 
салата на Домот на културата по повод почетокот на академската година 
и по повод патрониот празник. Поради епидемијата на грип, објектите два 
пати дневно беа дезинфецирани со специјални средстава за дезинфекција, 
по што  може да се заклучи дека сѐ заврши добро. Службата за хигена 
двапати помагаше во чистење на безистенот. Со воведување на две смени 
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за чистење се подобри хигиената во објектите, односно тие што се втора 
смена имаат повеќе време за чистење. Ангажирана е една хигиеничарка за 
чистење на ресторанот, со што хигиената е видно подобрена. 
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XI. ИТ  ЦЕНТАР

Вовед
Како во изминатите години така и во 2012 година ИТ центарот ги вложи 

сите свои ресурси со цел да продолжи со својата задача на обезбедување 
квалитетни услуги кон УГД. Максимално се ангажиравме во развојот на 
системот за студентски индекс во набавката на хардвер за подобрување на 
перформансите на дата центарот и мрежната инфраструктура.

Во продолжение на овој извештај подетално по точки се опишани  
активностите на Центарот во текот на оваа година.

ERP, CRM (изготвено од Ристе Тимовски и Илија Лазаревски)
Во рамките на оваа точка се елаборирани активностите што Одделот 

за апликативен софтвер ги реализираше во текот на календарска 2012 
година, директно и/или индиректно во корелација со доделените работни 
задачи. Притоа, главен момент околу кој се базираше (и продолжува да се 
базира) работата на овој Оддел е развојот и одржувањето на електронскиот 
индекс на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Во четвртиот квартал на 
календарска 2012 година, Одделот за апликативен софтвер, во перманентна 
соработка со надворешниот партнер Логин системи, ја комплетираше 
верзија 1.0 на електронски индекс, за која се очекува да биде во полна 
функционалност заклучно со декември 2012 година.

Во продолжение се прикажани активностите на овој Оддел, детално 
и поделено по периоди и тип на активности:

Процесирање на одлуки за студенти, процесирани од страна на ННС, 
КНП и РУ на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во однос на:
 – префрлување од друг универзитет;
 – префрлување од една на друга единица во рамките на Универзитетот;
 – префрлување од една на друга насока и/или студиска програма во 

рамките на една единица;
 – промена на статус на студирање;
 – промена на начин на плаќање и/или начин на студирање.

Процесирањето на одлуките се однесува на:
 – парен семестар во учебна 2011/2012 година;
 – непарен семестар во учебна 2012/2013 година;
 – заостанати одлуки, кои се однесуваат на периодот пред парен семестар 

во учебна 2011/2012 година.
Процесирање на одлуки од дисциплински комисии изречени на 

студенти од прв циклус на студии.
Комплетно и перманентно сервисирање на сите типови на крајни 

корисници на:
 – CRM платфромата (интерен портал на електронски индекс);
 – WEB порталот (екстерен портал на електронски индекс);
 – Модул за човечки ресурси;
 – Модул за јавни набавки;
 – Модул за финансии;
 – Систем за електронска евиденција на пристап и работно време 
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(TAMACS).
Типови на крајни корисници во однос на горенаведените платформи 

се:
 – студенти (од прв циклус на студии);
 – наставнички и соработнички кадар, редовно вработен и хонорарно 

ангажиран;
 – администрација на УГД:
 – менаџмент на УГД;
 – вработени во Оддел за финансии;
 – вработени во Оддел за човечки ресурси;
 – вработени во Оддел за јавни набавки, и
 – вработени во Оддел за студентска служба.

Комплетни активности во делот на комплетирањето на верзијата 1.0 
на сите претходно наведени модули, како и сервисирање на истите, брз 
база на интерните потреби, а во смисла на:
 – анализа на потребни нови и/или изменети функционалности;
 – дизајн на новите и/или изменетите функционалности;
 – тестирање на новите и/или изменетите функционалности на тестна и 

продукциска околина;
 – комплетни активности во насока на успешна системска и практична 

продукција на новите и/или изменетите функционалности, во смисла 
на:

§ параметрирање на системот;
§ изготвување на упатства за работа;
§ анимација на крајните корисници;
§ сервисирање на крајните корисници.

Комплетна практична, логистичка и техничка реализација на 
процесот на уписи на нови студенти врз основа на распишаниот Конкурс 
за прием на нови студенти во учебната 2012/2013 година:
 – изготвување на упатства за користење на модулот за уписи;
 – анимација на крајни корисници со реализација на тренинг сесии;
 – комплетна анимација на заинтересирани кандидати во текот на 

уписниот рок, со користење на сите медиуми за комуникација;
 – сервисирање на крајни корисници на модул за уписи во текот на 

целиот уписен рок;
 – генерирање на прелиминарни листи, решавање на приговори и 

генерирање на конечни листи за запишување на нови студенти;
 – креирање на електронски ресурси за сите новозапишани студенти, 

врз база на податоците од модулот за уписи и податоците за запишани 
студенти од страна на членовите на пошироката уписна комисија на 
УГД;

 – СМС информирање на студентите / бруцошите со користење на 
софтверскиот модул СМС центар;

 – изготвување на спецификација за верзија 2.0 за електронски индекс;
 – изготвување на предлог календар за календарска 2013 година.
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FACIT – библиотека
Одржувањето на софтверот продолжи со константно, но бавно 

темпо. Направени се корекции на проблеми кои јавуваа со работата на овој 
софтвер. Нерешени проблеми сѐ уште постојат, но тие се документирани 
и пријавени до фирмата што врши одржување. Очекувам до крајот на оваа 
година да се решат. На почетокот од ноември оспособен е веб-порталот 
за пребарување на книги, кој е поврзан со базата на библиотеката. По 
тестирање на овој портал се увидени некои потребни и дополнителни 
функционалности, кои мора да се договорат со фирмата што го развива 
софтверот за библиотечно работење.

Смарт картички (Smart cards)
До моментот на составување на овој извештај, испечатени се околу:

 – 3.015 картички за нови студенти од учебната 2012/2013 година од кои 
со сертификат се активирани околу 1.800;

 – 25 студентски легитимации за студентите од учебната 2011/2012 г.;
 – 145 легитимации за вработени.
 – Преостанува изработка на уште 292 студентски легитимации за 

студентите од учебната 2012/2013 година, поради недостиг на 
фотографии и на 126 студентски легитимации за студентите со 
странско државјанство, исто од учебната 2012/2013 година

 – Процедурата продолжува и понатаму. Предвидено е до крајот на 
ноември да се завршат сите картички за студентите кои имаат уредно 

досие вклучувајќи фотографија.

Овде треба да се спомне проблемот со тоа што овие картички се 
печатат на еден печатач и за кој што во моментот нема замена. Доколку 
се случи дефект ќе има застој во издавањето на картичките. За да се реши 
овој проблем се составени спецификација и барање за набавка на ист или 
сличен печатач до претседателот на Комисијата за јавни набавки.

Кампус договор за Мајкрософт лиценци
Реализиран е договор и нарачка на Мајкрософт лиценци за потребите 

на Универзитетот за оваа година. Во пакет на овој договор е вклучена 
нарачка за план и одржување на ERP платформата, кој чини многу, но 
според мислење и одлука на тимот за развој на овој софтвер е непотребен 
и предлог е овој план да не се купува наредната година.

Campus Agreement 57.501,02

Лиценци 18.792,00

Еnhancement Plan 26.712,00

Raspredelba po godini 43,42%

Табела 1 – Износ за плаќање во 2012 година
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Безжичен систем за студенти и вработени
Овој систем досега функционира без некои големи проблеми. 

Монтажата оди според потребите за безжично покривање. 
Објектот на спортската сала во Штип останува непокриен со безжична 

мрежа, поради тоа што сѐ уште не е монтирана активна мрежна опрема 
(свич). За да се монтира овој свич е потребно да се постави метален орман 
со којшто ќе се обезбеди сигурност на споменатата опрема.

Табела 2 - Број на монтирани access point – и

Сѐ уште безжичната мрежа UGD WEBAUTH е најмногу употребувана 
од страна на корисниците на Универзитетот.

Табела 3 – Најмногу користени мрежи

Магацин
Поради тоа што Центарот врши задолжување, монтажа и 

раздолжување на опрема, се појави поголема потреба за сопствени 
магацински простории. За таа намена се добиени две простории во 
Ректоратот, во кои е сместена целата опрема што постои на залиха. Пред 
добивањето на овој простор целата информатичка опрема се складираше 
во архивата на Универзитетот, при што се јавуваа повеќе сигурносни 
проблеми. Со ова се придонесува за докомплетирање на стандардната 
процедура за магацинско работење на Центарот, која вклучува магационер, 
дефинирани обрасци за работа, софтвер и контролиран магацин.  
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Оптичко поврзување втора фаза
Втората фаза заврши во март 2012 година. Направена е нова оптичка 

подземна патека во должина од околу 9 км, којашто почнува од Кампус 2 
а завршува на Економскиот факултет и надземна патека што почнува од 
Факултетот за медицински науки и ги поврзува библиотеката, текстилното 
училиште, Факултетот за музичка уметност.

Моментално УГД ја користи оваа патека поради повредата на главната 
оптичка линија во реката Отиња од страна на фирмата изведувач Кибилд 
која работи за Општина Штип. За истите повреди е направен официјален 
записник од УГД и од СВР Штип, во кој е вклучена и проценка на штетата.

Видеоконференции
Интересот за овие конференции од страна на наставничкиот кадар 

е мал. Видеопредавања се одржуваат од страна на професорката Лилјана 
Стевчева од САД, а за предавањата се користи Скајп којшто не е предвиден 
за ваква употреба. Причината за употребата на Скајп како софтвер е поради 
техничка причина од страна на професорката која користи Macintosh PC 
со соодветен оперативен систем, на кој не може да се користи клиент за 
Polycom видеоконференција. Предавањата се одржуваат во просториите на 
Факултетот за медицински науки (текстилното училиште) во понеделник 
и петок.

Значаен настан поврзан со ова е пренесувањето на операцијата на око 
од Клиничкиот центар во Штип. Операцијата ја изведе реномиран доктор од 
Белград и се пренесуваше со опрема од УГД. Беше обезбедена и комплетна 
техничка поддршка од ИТ центарот. На видеопреносот присуствуваше и 
министерот за здравство, кој даде добри оцени за настанот.

Набавка на ИТ опрема и одржување
Набавките што беа распишани кон крајот на 2011 година за нова ИТ 

опрема, завршија и се реализираа на почетокот на оваа 2012 година.
За потребите на УГД се реализираа следниве набавки:
1. ИТ опрема

 – Дел 1 HBA адаптери
 – Дел 2 температурни сензори
 – Дел 3 кабли
 – Дел 4 активна мрежна опрема
 – Дел 5 сервери
 – Дел 6 компјутерски делови

2. Надградба на сториџи EMC Clarion AX-4 (набавени се 7 диска)
Набавените дискови се искористија за дополнување на капацитетот 

и сигурноста на сториџ системите по градовите и еден во Штип – Кампус 
2 (кој се користи за чување на база од системот за електронска пошта). 

3. Надградба на бекап (набавен е уред за заштита на податоци)
Уредот е веднаш инсталиран и е пуштен во употреба на Кампус 2 и 

досегашното искуство со него е доста позитивно, бидејќи уредот врши 
еден вид компресија на податоците со алгоритам за дедупликација. На него 
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се чуваат архиви на податоци на вработените и сите видови на бази на 
податоци. Уредот симулира tape library, со што го заменува постоечкиот 
уред IBM TS3100 којшто поради старост често појавува дефекти. Уредот 
TS3100 моментално се користи како резервна опција.

По потреба (наменски) се направија неколку мали набавки и тоа:
 – мала набавка за одржување на Xerox Docushare и Suscriptor лиценци;
 – мала набавка за санација на оптика во корито на реката Отиња;
 – мала набавка на преносни компјутери Tempus iKnow;
 – мала набавка проект за оптика до Кампус 4.
 – До крајот на оваа година се предвидени уште две јавни набавки и тоа:
 – ИТ опрема;

 – таблет компјутери и мобилни телефони.

Организација на ИТ центарот
Од отворањето на Универзитетот, па до денес, се појави потреба 

за оддел кој ќе одговара на проблемите и прашањата на вработените и 
студентите, како и на надворешни заинтересирани лица. Решението е да 
се формира „call“ центар и „help desk“ со имплементација на потребен 
тикетинг софтвер. Во текот на 2012 год. се направија некои истражувања 
и подготовки за ваков оддел и се донесе одлука дел од ИТ центарот да се 
издвои во корист на ова решение, бидејќи досега дел од вработените ги 
вршеа овие работи со помош на комуникација по електронски пат.

Новата организација на Центарот е претставена на слика 1.

Слика 1 – Организација на ИТ центар
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Обуки
Извршени се обуки за користење на ИТ опрема на нови вработени во 

Центарот за електронско учење.

Правила
За зголемување на безбедноста при работата на вработените се 

предложени и усвоени сигурносни правила за користење и промена на 
лозинки на 68. редовна седница на Сенатот. Одредена е и процедура за 
промена и ресетирање на лозинки на студенти. Овие правила се поставени 
како помош на страната за логирање на студентскиот индекс.

Слика 2

Слика 3

На 71. редовна седница на Универзитетскиот сенат се усвоени 
правила за користење на електронската пошта. Со ова Центарот оди во 
насока на стандардизирање на процедурите за работа и дефинирање на 
јасни правила. 

Dokushare, Suscriptor
Како претходната, така и оваа година, реализирана е мала набавка 

со која ќе се обезбеди надградба и одржување на DMS Xerox Docushare и 
нова верзија и лиценци за софтвер за архивско работење Suscriptor.
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Билјана Димитрова, вработена во Центарот, е назначена како лице за 
администрирање на овој софтвер. Задолжена e да ги решава нејаснотиите 
при работата со новата верзија на Suscriptor, да ги документира и пријавува 
грешките кои се појавуваат во работата на софтверот во фирмата која го 
развива.  

Посета на семинари и конференции
Како и секоја година, вработени во ИТ центарот учествуваа на 

конференции организирани од разни вендори на ИТ опрема и услуги. Ќе 
наведеме некои од нив:
 – Cisco Expo 2012;
 – Мајкрософт Визија 10;
 – EMC Forum 2012.

Исто така, учествувавме и на семинари организирани од Темпус 
проекот iKnow. 

Проекти
Предлог-проект за миграција на виртуелната серверска околина, кој 

е усвоен на 71. седница на Универзитетскиот сенат и кој беше предвиден 
минатата година, започна во ноември. Предвидената временска рамка за 
проектот е шест месеци, при што ќе се изврши миграција од VMWare на 
Hyper-V. Подетални информации ќе се содржат во документацијата на 
проектот.

Останати проекти во кои е вклучен Центарот е проектот за интернет 
видливост на УГД, кој е усвоен на истата редовна седница на Сенатот.

Останати активности
Овде ќе ја споменеме поддршката што ја даваше Центарот при 

преселба на факултети и оспособување на нови училници опремени со 
компјутери и дополнителна мрежна инсталација.

Идни планирања
За наредната година, позначајно, во план е обновување и зајакнување 

на дел од хардверската инфраструктура на дата центарот со набавка на нов 
сториџ систем, два нови свичинг уреди кои директно ќе ја поддржуваат 
вуртуелната серверска структура и сервер со кој ќе се зголемат ресурсите 
за виртуелизација. Можни се зачетоци и на виртуелизација на десктоп 
компјутери, со што ќе подобри менаџментот на целиот систем, поголема 
независност поврзана со уредите, сигурност и полесна миграција на 
оперативните системи.

раководител на ИТ центар

Гоце Богатинов
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XII. УНИВЕРЗИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА 

Универзитетската библиотека претставува место каде што се врши 
прием на библиотечниот материјал, се прави стручна обработка (комплетна 
рачна и компјутерска) 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 2012 година во Универзитетската библиотека при УГД 
се реализирани низа активности.

Универзитетската библиотека вршеше зголемување на фондот 
на книги, преку набавка на нови наслови и публикации од земјава и во 
странство. 

Еден од факторите за успешно одвивање на библиотечната дејност 
за одреден период е библиотеката да води библиотечна статистика според 
позитивните законски прописи. Нашата библиотека ја води таа евиденција 
и   статистика, која се состои од: евидентирање на библиотечниот фонд 
и услуги, евидентирање на уписот на корисниците, изготвување листи за 
дневно и месечно следење на користењето на библиотечните услуги и сл. 
На крајот, врз основа на сето ова, се изготвуваат статистички извештаи. 

Исто како и досега, новодобиените книги најнапред се евидентираа, 
т.е. архивираа во Деловодна книга, а за книгите кои беа набавени со 
фактура се    изготвуваа сметководствени пресметки поединечно за секоја 
книга. Понатаму се изврши техничка и стручна обработка (каталогизација 
на библиотечниот материјал) според најнови меѓународни стандарди 
за библиотечно работење (UNIMARK). Обработката се состоеше од 
техничка, рачна обработка – најпрво беше извршено потпечатување и 
инвентарирање на секоја публикација, а потоа   следуваше евидентирање 
на секоја публикација во инвентарна книга за секоја единица (факултет) 
поединечно. Потоа се изврши каталогизирање на публикацијата по 
универзална децимална класификација (УДК) односно по научни области. 
Компјутерската обработка се вршеше во библиотечниот оперативниот 
програм Facit. Обработката на книги во компјутерската програма одеше 
со доста тешкотии, бидејќи одделни сегменти од програмата повремено 
не функционираа или тековно се менуваа со што ни се создаваше 
дополнителна работа. Сите наши забелешки и сугестии во врска со 
проблемите поврзани со функционирањето на библиотечната програма 
Facit  континуирано беа доставени во форма на барања до програмерите и 
сопствениците на истата, но добар дел од овие проблеми сѐ уште постојат. 

Преку Facit софтверот за библиотечно работење продолжи 
водењето 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, наставнички 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 2013 година.
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Во 2012 година во Универзитетската библиотека вкупно се добиени 
и комплетно технички и стручно обработени 16.016 книги од кои 5.163 
уникати и 10.853 дупликати.      

Во вкупниот број на обработени книги влегуваат: 13.040 домашни 
книги (од кои 2.187 уникати и 10.853 дупликати) и  2.976 странски книги 
уникати. Од вкупно обработените странски книги: 2.390 книги се на 
турски јазик, 44 книги на германски јазик, 538 на англиски јазик, 3 книги на 
бугарски и 1 на романски јазик. Исто така, во обработениот библиотечен 
материјал влегуваат и 324 магистерски трудови од кои 162 уникати и 162 
дупликати, 7 CD уникати и 2 DVD  уникати.   

Вкупниот број на обработени книги се дадени во следната  табела:        
Вкупно Домашни   Странски

Вкупно 16.016 13.040 2.976
Уникат   5.163   2.187 2.976
Дупликат 10.853 10.853      /

По извршената обработка на библиотечниот материјал (книги, ЦД 
и др.), изготвени се задолженија (материјално и финансиски) за секоја 
библиотека на факултетите (14 единици) кои заедно со обработените 
книги се доставени до нив. Во тие новодобиени книги влегуваат книги 
кои се: подарокот од Владата на Република Македонија од „Превод на 500 
книги од најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа 
на правото во Франција и Германија“, потоа книги набавени по фактури, 
книги донирани од International book project, од Британскиот совет и од 
Државната турска агенција ТИКА (Турска администрација за меѓународна 
соработка), од Министерството за култура, од ПЗУ Специјална болница 
по хируршки болести „Филип Втори“, како и магистерските трудови  на 
студенти од втор циклус студии.

Вкупно обработениот библиотечен материјал компјутерски во 
библиотечната оперативна програма Facit во 2012 година изнесува 15.558 
книги од кои 1.004 наслови и 3.668 уникати. 

Вработените од библиотеката учествуваа и во организирање и 
распределување на комплетно обработените книги по факултети со 
соодветни задолженија. Притоа, вработените (иако сите, освен еден, се 
од женски пол) често пати сами качуваа тешки пакети со големи книги од 
приземјето, па сѐ до третиот кат. 

Се изврши средување и подредување на обработените книги на  
рафтовите во Централна библиотека, во бибиотеката на Кампус 2 и 
бибилотеката на Кампус 4. Класифицирање и подредување на книгите по  
научни области односно по Универзална децимална класификација. 

Примарна цел на Универзитетската библиотека е давање библиотечни 
услуги со моментално расположливиот книжен фонд на студентите од прв 
и втор циклус студии, на наставничкиот кадар и останатите вработени.  

Библиотеката во Кампус 4, како и библиотеката во Кампус 2, покрај 
библиотечните услуги, даваше и користење на читалните од страна на 
студентите и професорите за одржување часови и полагање испити.  
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Врз основа на библиотечната евиденција во Кампус 2, вкупниот број 
на услужени корисници во 2012 година изнесува 6.514. Од нив бројот на 
студенти кои користеле библиотечна услуга изнесува 4.407, додека бројот 
на  наставничкиот кадар кои користеле библиотечни услуги е 1.105. 
Библиотечни услуги користеле и студентите на постдипломски студии 
- 433, додека останатите вработени се 569. Во Кампус 4 бибилотечна 
услуга користеле 1.140 корисници. Библиотечни услуги се давани и на 
останатите факултети од страна на техничките секретарки. Бројот на 
зачленети и услужени корисници по факултети е даден во посебен преглед 
како прилог на извештајот. Беше извршена обработка и средување на 
податоците потребни од инвентарни книги и од програмата за статистичка 
анализа и изготвување на статистички извештаи за 2011 година. Во текот 
на годината континуирано се одржуваа работни состаноци во врска со 
тековните работни активности во библиотеката. На крајот од годината 
беше направен попис на основните средства по микро и макро локација, 
како и попис на ситниот инвентар во библиотеката и изготвен записник 
за извршениот попис. Се изврши собирање, анализа и сложување на 
библиотечната евиденција по одделните локации (по инвентарни книги 
за библиотеките по факултети) на целокупниот библиотечен фонд 
за минатата година, сложување со сметководствената евиденција и 
изготвување финален записник. Беше направена класификација на 
добиените и обработени книги од проектот на Владата на РМ и изработен  
список  на обработените книги, по научни области (Универзална децимална 
класификација).   

На Факултетот за медицински науки во библиотеката се изврши 
попис на библиотечниот материјал и презадолжување од едно лице на 
друго лице. За таа цел, пред спроведување на пописот на библиотечниот 
материјал беа сложени сите задолженија на книги со кои е задолжена 
библиотеката, по наслови на книги, инвентарни броеви, по датуми, 
материјално и финансиски и по лица, со инвентарните книги и доставени 
до задолженотото лице на факултетот. Исто така се направи сложување на 
документите по задолженија на книги за библиотеките на Електотехничски 
факултет, Факултетот за музичка уметност и Факултетот за информатика. 
Копираните документи – вкупниот број на задолженија на книги беа 
доставени на задолжените лица на дадените факултети. 

Во библиотеката на Факултетот за образовни науки беше извршен 
попис на стариот библиотечниот фонд поради просторно селење. Се 
изврши селектирање на попишаните книги по области, нивно пакување во 
пакети и изнесување од библиотеката заради транспорт. Беше направен 
преглед по инвентарни броеви, наслови и износи по инвентарна книга 
од списоците за книги кои се селектираат од страна на Факултетот за 
образовни науки.  

Во Централна библиотека им се даваа информации на студенти, 
професори и асистенти во библиотеката во врска со расположливата 
литература во библиотеката.
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Поради имплементација на Стандардот за управување со квалитет 
ИСО 9001:2008 во Универзитетската библиотека се учествуваше во 
изготвување на новите правила, правилници, работни упатства и обрасци, 
за работата на   Универзитетската библиотека.  

Беа реализирани работни посети на библиотеките на Факултетот  за 
медицински науки, Електротехничкиот и Правниот факултет, каде што 
беше  реализирано запознавање на лицата задолжени за библиотечно 
работење со работатa во врска со зачленување на членовите во 
библиотеката, како и издавање на книгите.  

Вработените од Универзитетската библиотека го посетија Петтиот 
саем на книгата што се одржува секоја година во НУБ „Гоце Делчев“ - 
Штип. Исто така, присуствуваа на промоции на книги кои се одржуваат во 
НУБ „Гоце Делчев“ - Штип.      

По покана на НУ Универзитетска бибилотека „Гоце Делчев“ - Штип, 
во септември 2012 година библиотекарите присуствуваа на конференција 
на темa „Едуцирана жена е моќна жена“. Нови сервиси во библиотеките, 
резултати и предизвици на проектот „Едуцирана жена е моќна жена“. 
Маркетинг во библиотеките – осврт на  промоцијата на услуги за 
невработените.   

Во посета на библиотеката на Кампус 4 беше турскиот заменик-
амбасадор Кадир Акчешме и претставници од Турскиот културен центар 
„Јунус Емре“, кои донираа 3.000 нови наслови на книги за Филолошкиот 
факултет. Беше одржана презентација на донираните турски книги во 
читалната од нивна страна. Библиотеката во Кампус 4 ја посетија, исто 
така, и француска и германска делегација.   

Универзитетската библиотека во 2012 година соработуваше со НУБ 
„Гоце Делчев“ - Штип и НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје.

Во Универзитетската библиотека пристигнаа и сѐ уште пристигнуваат 
нови книги, како набавени така и подарок од Владата на Република 
Македонија, на кои интензивно работиме. Новопристигнати книги во 2012 
година се и: турски книги донација од Државна турска агенција ТИКА 
(турска администрација за меѓународна соработка), како и магистерските 
трудови  на студентите од  втор циклус студии.   

Како активност на УБ претставува и: информирање и праќање 
на и-мејл пораки до факултетите за недоставените книги по фактури 
(постојано потсетување за ненавременото доставување на истите во 
библиотека), како и  континуирано соочување со проблеми во однос на 
дистрибуирањето на веќе обработените книги до матичните факултети 
и на доставувањето на необработените книги до нашите простории, 
како и други тековни активности во согласност со Правилникот на 
Универзитетската библиотека.

Податоците за новодобиени и обработени книги за 2012 година во 
библиотеките по факултети се дадени во следниов  преглед: 
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Новодобиени и обработени  книги во Универзитетската библиотека 
при  Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за 2012 година по факултети

Ред.
број

Организациона единица
Вкупен број  
на  книги

Наслови

1. Ректорат 484 398
2. Правен факултет 1.312 181
3. Централна библиотека 1.725 808
4. Земјоделски факултерт 696 94
5. Филолошки факултет 3.381 2.639
6. Факултет за природни и технички науки 1.106 87
7. Педагошки факултет 871 208
8. Факултет за туризам и бизнис логистика 256 89
9, Наставен центар - Струмица 83 83
10. Факултет за медицински науки 3.220 90
11. Машински факултет 205 91
12. Институт за историја и археологија 45 38
13. Технолошко-технички факултет 328 99
14. Електротехнички факултет 209 85
15. Факултет за информатика 254 85
16. Економски факултет 1.841 88
17. Вкупно 16.016    5.163

Преглед на бројот на зачленети и услужени корисници во 
библиотеките  на факултетите за 2012 година: 

       Вкупно зачленети и услужени корисници  во библиотеките по 
факултети при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за 2012 година 

Организациона единица          
Нови 

зачленети 
во 2012

Вкупно 
зачленети

Вкупно 
услужени
во 2012

К
ам
пу
с 

2

Педагошки факултет       6      257

  6.514

Факултет за природни и техни. 
науки

    66  479

Земјоделски факултет       4    73
Филолошки факултет       6    17
Други факултети          95
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К
ам
пу
с 

4

Филолошки факултет    116  193

   1.140

Правен факултет      14    23
Педагошки факултет      13    21
Факултет за туризам и бизнис  
логистика

     19    21

Факултет за информатика      22  220      320
Економски факултет – Центар за 
кариера

   123      349

Техничко-технолошки факултет         60        90
Машински факултет         75        33
Правен факултет       146      320
Електротехнички  факултет        50      113
Факултет за медицински науки            42        80   
Факултет за музичка уметност    13        13
Факултет за туризам и бизнис 
логистика

   57        57

Наставен центар - Струмица            3      100
Вкупно     266 1.968    9.129

Раководител  на  Универзитетска библиотека

Цвета Димитриева
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XIII. ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ

Наслов на документoт:  Извештај за активностите на Центарот за 
обезбедување на квалитет при УГД за 2012 г. и Предлог-план за работа 
2013 г. (активности поврзани со имплементација на Систем за управување 
со квалитет, т.е. стандардот ISO 9001:2008)

Изработено од:доц. д-р Дејан Мираковски
Датум: 3.12. 2012 г.
Место: Штип

Вовед 
Согласно со Планот за работа за 2012 г., активностите на Центарот 

за обезбедување на квалитет на УГД беа фокусирани во правец на неколку 
групи активности и тоа:
1. Завршување на активности поврзани со имплементација на системот 

за управување со квалитет ISO 9001:2008; 
Подетален опис со хорнологија на активностите поврзани со 

имплементација на Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 е 
даден во продолжение.

Приказ на активностите 
Заклучно со почетокот на ноември 2012 година, тимот за 

имплементација ја заврши изработката на целокупната документација 
за Универзитетот (имплементација на СМК на Кампус 1, од каде што се 
исклучени Универзитетски спортски центар и Универзитетски културен 
центар како посебни правни субјекти) согласно со организационата 
шема на УГД и Правилникот за систематизација на работните места од 
Универзитетски гласник бр. 23. Сумарно, изработени/доработени се 
вкупно 2 деловници, 41 правилници, 120 правила и 37 работни упатства 
и тоа:

 – Систем за менаџмент со квалитет
Листа на правила:

1. Спроведување на превентивни и корективни мерки на Универзитетот 
„Гоце Делчев” во Штип;

2. Управување со неусогласени производи и услуги на Универзитетот 
„Гоце Делчев” во Штип;

3. Управување со документи;
4. Интерна проверка;
5. Управување со записи;
6. Интерна комуникација.

Листа на работни упатства:
1. Изглед на документи;
2. Интерна комуникација во Одделот за маркетинг и протокол;
3. Интерна комуникација во Центарот за меѓууниверзитетска соработка.
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Универзитетски сенат
Листа на деловници

1. Деловник за работата на Универзитетски сенат на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

Листа на правила
1. Правила за исплата на учесници во работа на Универзитетски сенат 

и Ректорска управа на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Правила за спроведување на постапка за утврдување на еден или 

повеќе кандидати за избор на декан на единицата на Универзитет 
„Гоце Делчев” во Штип.

Листа на работни упатства
1. Критериуми за предлагање и избор на ректор и проректори на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Ректорска управа
Листа на деловници

1. Деловник за работата на Ректорска управа на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Кабинет на ректор
Листа на правилници

1. Програма за волонтирање.
2. За движење и престој на странци на Универзитетот и за престој на 

вработените од Универзитетот во странство.
3. Правилник за доделување на почесни академски титули на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Листа на правила
1. Правила за изготвување на Годишен извештај за работата на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Оддел за сметководство и финансии
Листа на правилници

1. Правилник за работата и организацијата на Одделот за  сметководство 
и финансии на УГД.

Листа на правила
1. Изготвување на годишна сметка на Универзитетот „Гоце Делчев” во 

Штип.
2. Изготвување на финансиски план на Универзитетот „Гоце Делчев” 

во Штип.
3. Постапки при издавање и исплата на патни налози на Универзитетот 

„Гоце Делчев” во Штип.
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4. Подигање на хартии од вредност (патарини), задолжување и 
раздолжување со истите.

5. Набавка на основни средства, ситен инвентар и материјали за 
потребите на УГД.

6. Прием, валидација, складирање и издавање на опрема и материјали.
7. Исплата на надоместок за учество во настава II и III циклус.
8. Користење на парични средства за културни, информатички и 

спортски активности на УГД.
9. Деловни и помошни книги кои се водат во сметководството.
10. Тек на движење на влезни и излезни фактури на УГД.
11. Дислокација на основни средства.
12. Спроведување  попис на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
13. Подигање на хартии од вредност (вредносни бензински бонови), 

задолжување и раздолжување со истите.
14. Правила за поврат на погрешно дозначени средства.
15. Правило за постапка за евидентирање на одржаната настава од страна 

на надворешни соработници на УГД.
16. Евидентирање и исплата на надоместок за одржана настава на 

прв циклус студии од страна на надворешни соработници на 
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

17. Исплата на надоместок врз основа на приход стекнат од 
научноистраувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност на 
УГД.

Листа на работни упатства
1. Попис на акти во Одделот за сметкодовство и финансии.
2. Користење на баркод читач.
3. Водење на аналитичка евиденција.

 – Оддел за јавни набавки
Листа на правилници

1. Правилник за работата на Одделот за јавни набавки.

Листа на правила
1. Евалуација на понуди и ЕА.
2. Постапување по доставени жалби.
3. Избор на најповолна понуда.
4. Поништување на постапка и/или дел/делови од предметот на 

набавката.
5. Постапување на Комисија за јавни набавки и Комисија за реализација 

од објавување на оглас до јавно отворање на понудите.
6. Склучување на договор.
7. Постапка при службено патување во земјава и во странство на 

вработени при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
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Листа на работни упатства
1. Изработка на тендерска документација.
2. Изглед на договор.
3. Изглед на рамковна спогодба.
4. Јавно отварање на понудите.

 – Кабинет на проректор за наука
Листа на правилници

1. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на втор циклус студии на УГД.

2. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус - докторси студии на УГД.

3. Правилник за стипендирање на трет циклус студии на вработените во 
наставниот процес на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. За  критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев” – 
Штип.

5. За формите на стекнување и распределба на приходот од 
научноистражувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

6. Правилник за стекнување и распределба на средствата остварени 
врз основа на втор циклус универзитетски студии и трет циклус 
(докторски) студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

7. Правилник за доделување на годишни награди на вработените за 
објавен научен или стручен труд во најпрестижни меѓународни 
списанија со импакт фактор на УГД.

8. Правилник за организација и работа на Центар за кариера и Алумни 
клуб при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

9. Правилник за реализирање на практична настава за студентите на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Листа на правила
1. Издавање на Универзитетски билтен. 
2. Правила за јавна одбрана на магистерски/специјалистички труд на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Правила за постапка при исплата на рецензентска комисија на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. За усогласена примена на Законот за високото образование и 

Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

5. Правила за администрирање на апликативни истражувања на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

6. Правила за постапката за поднесување пријава за здобивање со 
научен степен доктор на науки, одбрана на докторски труд и висина 
на надоместок.
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7. Правила за работа на Службата за студентски прашања за втор и 
трет циклус студии при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

8. Правила за формирање и ажурирање на студентско досие за втор и 
трет циклус студии.

Листа на работни упатства
1. Работно упатство за изработка на трудови (семинарски, дипломски, 

специјалистички, магистерски и докторски) од студентите на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

2. Работно упатство за начинот на промоција на доктор на науки на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Изглед на студентско досие за втор циклус студии.
4. Изглед на студентско досие за трет циклус студии.

 – Кабинет на проректор за настава
Листа на правилници

1. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на УГД.

2. Правилник за единствениот кредит систем и преминот од една на друга 
студиска програма, односно од една на друга единица на УГД, како и 
преминот од еден на друг универзитет во земјава и во странство.

3. Правилник за издавање на диплома и додаток на диплома, за промоција 
на дипломите и за условите и постапката за одземање на издадената 
диплома на УГД.

4. Правилник за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци од 
практиката и уметници во наставата на УГД.

5. Правилник за условите и начинот на ангажирање на визитинг 
професор на УГД.

6. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување на 
странски студент на студиските програми на УГД.

Листа на правила
1. Премин од една единица на друга во рамките на Универзитетот „Гоце 

Делчев” во Штип и/или премин од друг универзитет на Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип.

2. Правила за премин од една на друга студиска програма во рамките на 
иста единица при УГД.

3. Постапка при признавање на испити положени на друга 
високообразовна установа при преминување на студент од друга 
високообразовна установа на УГД.

4. Правила за пријавување на испит и семинарска работа по електронски 
пат на УГД.

5. Правила за подобрување на квалитетот и организацијата на наставата 
на УГД.

6. Издавање на студиски програми на факултетите при Универзитетот.
7. Правила за ангажирање на наставници и соработници на УГД.
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8. Првила за условите, критериумите и правилата за запишување на 
странски студент на студиските програми на УГД.

9. Правило за изготвување на електронски распоред за предавања и 
вежби за зимски и летен семестар на единиците на УГД.

10. Работа на Одделот за студентски прашања за прв циклус студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип. Издавање на информатори 
за студенти запишани во прв циклус студии на УГД.

Листа на работни упатства
1. Изглед на студентско досие за прв циклус на студии.
2. Кодирање на предметите на студиските програми на УГД.

 – Кабинет на проректор за развој, инвестиции и одржување
Листа на правила

1. Проценета вредност на набавка и изработка на спецификација.
2. Постапка при планирање на јавни набавки и донесување, измена и 

дополнување на Годишен план за јавни набавки на УГД.
3. Оценка и избор на добавувачи на УГД.
4. Мониторинг и одржување на уреди и инсталации на Универзитетот.
5. Проектирање и развој на нови функционалности на постоечки 

градежни објекти и опрема и /или проектирање и развој на нови 
градежни објекти и опрема  на Универзитетот „Гоце Делчев” во 
Штип.

6. Правила за користење на службено моторно возило на УГД.
7. Правила за одржување на возилата на УГД.

Листа на работни упатства
1. Сервисен преглед кај дизел агрегарти.
2. Сервисен преглед кај клима уреди.
3. Сервисен преглед кај котлари и резервоари.
4. Сервисен преглед кај системот за детекција и дојава на движење.
5. Сервисен преглед кај системот за напојување на електрични 

потрошувачи.
6. Сервисен преглед кај системот за детекција и дојава на пожар.
7. Работно упатство за одржување на возило.

 – Секретаријат
Листа на правилници

1. Правилник за внатрешна организација и на работата и систематизација 
на работните места на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

2. Правилник за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на 
вработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Правилник за постапување по претставки и предлози на УГД.
4. Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

142

5. Правилник за дисциплинска и материјална одговорност на студентите 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

6. Правилник за работата на Одделот за човечки ресурси.
7. Правилник за безбедност при работа.
8. Правилник за заштита од пожари и експлозии.
9. Правилник за начинот на вршење на видеонадзор во просториите на 

УГД.

Листа на правила
1. Издавање на Универзитетски гласник.
2. Правила за дистрибуција на содржините (актите) објавени во 

„Службен весник на РМ“.
3. Правила за архивско работење на УГД.
4. Прием и испраќање на пошта.
5. Правила за постапување при поднесување на барања, молби и други 

поднесоци на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
6. Правила за распределба на парични средства за исплатата на учесници 

во работа на комисии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
7. Правило за постапка при распределба на парични средства на 

главен уредник, уредник, технички уредник и лектори за учество во 
поединечно изработување и издавање на универзитетски гласила, 
списанија и зборници на УГД.  

8. Правила за постапка при користење на средства за репрезентација на 
УГД .

9. Правила за реализација на престанок на работен однос.
10. Правила за формирање и ажурирање на персонално досие.
11. Правила за одјавување на вработениот при прекин на работниот 

однос.
12. Правила за изработка на анекс на договор за вработување.
13. Правила за евиденција на вработените во Одделот за човечки ресурси.
14. Правила за обука и компетенции на вработените во стручно-

аминистративната служба и внатрешно-организационите единици на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

15. Правила за оценка на рабoтата на вработените во стручната и 
административна служба и внатрешно-организационите единици на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.  

16. Правила за постапување по барања од вработени и одговор.
17. Правила за планирање, евиденција и известување за завршени 

работни задачи и активности на вработените во одделите и центрите 
при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

18. Правила за мониторинг и евиденција на фактичка состојба во и вон 
објектите на УГД.

19. Правила за известување и санација на дефект на објекти и возила на 
УГД.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

143

Листа на работни упатства
1. Неделно планирање и неделен извештај на работни задачи и 

активности за вработените во одделот/центарот.
2. Месечен извештај за извршени работни задачи и активности на оддел/

центар.

 – Центар за односи со јавноста
Листа на правилници

1. Правилник за единствените основи за остварување на издавачка 
дејност на УГД.

2. Правилник за организација на работата на ЦОЈ.

Листа на правила
1. Издавање на Каталог на изданија.
2. Издавање на научни меѓународни списанија на единиците при УГД.
3. Издавање на учебници и учебни помагала во електронска форма на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Издавање на годишен зборник на трудови на единици при УГД.
5. Правила за проследување на настани.
6. Правила за проследување на содржини во етер.
7. Правила за планирање и издавање на Универзитетски весник.  
8. Правила за проектирање и развој на програмска шема на УГД-ФМ.
9. Правила за организација на настани.
10. Правила за евалуација  на маркетинг и промотивни активности.
11. Правила за издавање на промотивен и репрезентативен материјал 

на единици, внатрешно-организациони единици и стручно админи-
стративната служба на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.  

12. Правила за изработка на УГД ИНФО.
13. Правила за брендирање на објекти на УГД.
14. Правила за селекција на медиуми за промоција.
15. Правила за организација на редовни маркетинг и промотивни 

активности и организација на маркетинг и промотивни активности 
кои не се дел од годишниот маркетинг план.

16. Правила за лекторирање.
17. Правила за заштита (backup) архивирање на веб-страницата на УГД.

Правила за ажурирање на делови од веб-страницата на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, кои се во служба на 
Универзитетот, а не се под доменот www.ugd.edu.mk ажурирање на 
порталот http://uslugi.gov.mk

Издавање на Универзитетски гласник.
Техничко уредување на материјали во Одделот за издавачка дејност 

на УГД.

Листа на работни упатства
1. Упатство на авторите за подготовка на ракописи на трудови за 

меѓународни списанија на единиците на Универзитетот.
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2. Упатство за авторите за подготовка на ракописи за објавување во 
годишниот зборник на трудови  на единицата на УГД.

 – Центар за електронско учење
Листа на правилници

1. Правилник за работата на Центар за електронско учење на УГД.

Листа на правила
1. Реализација на услуги во Центарот за електронско учење.
2. Инсталација и одржување на системот за електронско учење на 

Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
3. Реализација на курсеви поврзани со користење на системот за 

електронско учење и ИТ алатки за вработени на Универзитетот 
„Гоце Делчев” во Штип и надворешни лица.

Листа на работни упатства
1. Поддршка на корисниците на системот за електронско учење.

 – Центар за обезбедување на квалитет
Листа на правилници

1. Правилник за работата на ЦОК.
Листа на правила

1. Спроведување на самоевалуација на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип.

2. Реализација на курсеви на Одделот за обука и компетенции во Центар 
за обезбедување на квалитет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип.

 – Центар за меѓууниверзитетска соработка
Листа на правилници
1. Правилник за работата на ЦМС.

Листа на правила
1. Правила за организација и реализација на високостручна соработка 

со универзитети од земјава и во странство.
2. Правила за известување за тековни конкурси и организација на 

презентации на програми за стипендии.
3. Правила за систем за размена на студенти и вработени со 

високообразовни и научни установи.

 – ИТ центар
Листа на правилници

1. Правилник за работата на Информатичко-технолошкиот центар на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

2. Правилник за начинот на уништување на документите, како и за 
начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите во УГД.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

145

3. Правилник за начинот на правање на сигурносна копија, архивирање 
и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци 
во УГД.

4. Правилник за определување на обврските и одговорностите на 
администраторот на информацискиот систем и на овластените лица 
во УГД.

5. Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во 
УГД.

6. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните податоци во УГД.

Листа на правила
1. Инсталација на хардвер и софтвер по единици и негово одржување и 

надградба.
2. Сервисирање на ИТ опрема.
3. Инсталација на системски хардвер и софтвер и негово одржување и 

надградба во систем-салите на Универзитетот.
4. Чување и заштита на податоци.
5. Планирање, инсталација и тестирање на компјутерски мрежи.
6. Управување со компјутерско-информатичка технологија - ИТ 

сервисирање на вработени и студенти.
7. Проектирање и развој на софтверски апликации.
8. Одржување на софтверско решение.
9. Техничка реализација на уписи за прв циклус на студии.
10. Сервисирање на корисници на ERP платформа.
11. Систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност 

и заштита на обработката на личните податоци на УГД.

Листа на работни упатства
1. Користење на системот за контрола на работното време и електронска 

контрола на пристап на Универзитетот.
2. Тестирање на компјутерски мрежи.
3. Ресетирање на лозинки на студенти.
4. Изработка на легитимација за вработен и студент и деблокирање на 

легитимација на вработен.
5. Тестирање на софтверско решение и пуштање во продукција.

 – Универзитетска библиотека
Листа на правилници

1. Правилник за работата на Универзитетската библиотека на УГД.

Листа на правила
1. Правила за обработка, средување, ревизија и расходување на 

библиотечниот материјал во Универзитетската библиотека на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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2. Правила за надомест на штета од страна на корисниците на 
библиотечниот фонд во Универзитетската библиотека на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Постапка при набавка на учебници, книги и друга стручна литература 
од земјава и од странство за Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Листа на работни упатства
1. Вршење на попис на библиотечниот материјал во Универзитетска 

библиотека.
2. Однесување на корисниците на Универзитетската библиотека на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3. За проценка на направена штета на библиотечниот материјал во 

Универзитетска библиотека.

Во процесот на имплементација на стандардот беа настанати неколку 
измени во однос на организациската структура на одделите и центрите 
кои повлекоа измени и во веќе утврдените документи, па поради тоа беше 
извршена ревизија на сите документи поврзани со работата на овие оддели 
и центри. 

Имплементацијата на СМК не ги опфаќа Центарот за доживотно 
учење, Геомагнетната опсерваторија, Институтот за историја и 
археологија и Институтот за исхрана, гастрономија и диететика, поради 
тековно неактивниот статус на истите. 

Изготвена е Политика за квалитет од страна на раководството, која е 
потребно да се истакне на видно место во сите објекти што се предмет на 
сертификација во оваа фаза, а предвидени согласно со Предлог-прирачник 
за квалитет. 

Предлог-прирачникот за квалитет, кој ќе подлежи на модификација 
и во наредната фаза од имплементација на стандардот, согласно со 
динамиката на дефинирање на правилници, правила, работни упатства 
на внатрешно-организационите единици и стручната и административна 
служба на Универзитетот (оддели и центри), е веќе дефиниран и предаден 
за преглед од стана на раководството.  

Согласно со истиот е потребно дефинирање на параметри за 
правилото по точка осум Мерење, анализи и подобрување од стандардот 
ISO 9001:2008 (утврдување на почетни параметри по кои ќе се мери 
Универзитетот и пропишување на правило за спроведување на мерењето).

Центарот за обезбедување на квалитет учествуваше и го 
координираше процесот на самоевалуација на Универзитетот за периодот 
од 2010 до 2011 година. 

Предлог-план на активности поврзани со имплементација на 
Системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 во 2013 година

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 имплементација на Системот за 
управување со квалитет ISO 9001:2008
- Кратка обука за носителите на процесите, 

со цел нивно информирање за системот 
за квалитет и начинот на неговото 
функционирање;

- Преглед на целокупната документација од 
страна на носителите на процесите и нивно 
прочистување како и дефинирање на конечна 
верзија од истите;

- Преглед на обрасците и нивно прочистување 
од страна на носителите на процесите;

- Дефинирање на параметри за правилото по 
точка осум Мерење, анализи и подобрување 
од стандардот  ISO 9001:2008 (утврдување 
на почетни параметри по кои ќе се мериме 
и пропишување на правило за спроведување 
на мерењето).

ноември -  декември (21 
декември) 2012 г.

Активности за организација и спроведување 
на интерна проверка
- Поддршка на советникот за менаџмент за 

квалитет во реализацијата на интерна проверка 
од страна на тимот за имплементација. 
Нумерирање на документираните деловници, 
правилници, правила, работни упатства 
и обрасци. Потребно е да се изврши 
верификација на сите деловници, правилници, 
правила, работни упатства и обрасци од 
страна на Универзитетски сенат, а на сето 
oва да му претходи соодветно техничко 
уредување и лекторирање. Потребно е да се 
избере соодветна серфитикациона куќа за 
спроведување на интерна/екстерна проверка.

21 декември 2012 – 31 
јануари 2013 г.

- Подготовка за спроведување на интерна 
проверка

1 - 8 февруари 2013 г.

- Интерна проверка 8 – 15 февруари 2013 г.
- Екстерна проверка јуни 2013 г.
Активности со Оддел за софтвер  
- Поддршка во процесот на анкетирање 

со помош на е-индекс, финализирање на 
анкетирањето и активностите за прибирање 
на податоците.

ноември 2012 – јуни 2013 
г.
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Реализација на обуки за ISO 9001:2008 од 
страна на УГД

- Планирање и реализирање на обуки за ISO 
9001:2008 од страна на УГД на надворешн 
корисници со внатрешни сертифицирани 
интерни аудитори.

јуни – ноември 2013 г.

Раководител на Центар за обезбедување на квалитет,   
   

доц. д-р Дејан Мираковски
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XIV. СУДСКИ ПРЕДМЕТИ

1. Тужител УГД, тужен ВИНЕКС ДООЕЛ Штип, врска УПДР 539/12 
кај нотар Мијалчо Цоневски од Штип за долг 358.050,00 денари сѐ 
е платено.

2. Тужител УГД, тужен АГРОЦЕНТАР ДООЕЛ Битола, врска УПДР 
150/12 кај нотар Петар Сиљанов од Битола за долг 39.209,00 денари 
сѐ е платено.

3. Тужител УГД, тужен АИК ЕУРОЛЕНД Скопје, врска УПДР 327/12 
кај нотар Весна Дончева од Скопје, има приговор, чекаме покана за 
суд.

4. Тужител УГД, тужен ДОО ПОЛЕДЕЛСТВО Штип, врска УПДР 
660/12 кај нотар Ленче Каранфиловска од Штип за долг 203.718,50 
денари сѐ е платено.

5. Тужител УНИ-СЕРВИС АГРО, тужен 33 БОРЕЦ ЛЕШОК Тетово, 
врска УПДР 1164/12 кај нотар Тодор Бошковски, за долг 297.505,00 
денари сѐ е платено.

6. Тужител УГД, тужен АГРОСЕМЕ ДОО Битола, врска УПДР 152/12 
кај нотар Петар Сиљанов, за долг 631.818,50 денари сѐ е платено.

7. Тужител УНИ-СЕРВИС АГРО тужен АКВА ДРИЛ ЕКО Штип, 
врска УПДР 1296/12 кај нотар Лидија Рибарева од Штип за долг 
466.200,00 денари, склучена е вонсудска спогодба со компензација 
со тужениот, има рок ако не постапи по спогодбата се активира 
Извршното решение.

8. Тужител УГД, тужен Овчарска кооператива ИЗГРЕВ за долг 
60.180,00 ден. предметот е кај извршител Горан Манојлов од Кочани. 
И.бр.3666/12,сметката им е блокирана, симнати им се 2.000,00 ден 
од сметка, први сме на ред за наплата на побарувањето.

9. Тужител УГД, тужен БАЛТО КОМЕРЦ ДООЕЛ Битола за долг 
106.864,00 ден, предметот е кај извршител Милица Николовска од 
Битола, врз основа на извршна исправа УПДР 151/12, сметката им 
е блокирана, ние сме први на ред, наскоро фабриката ќе започне со 
работа.

10.  Тужител Љупчо Донев, тужен УГД, тужени сме за износ од 121.774,00 
ден. и има правосилна пресуда, дадени сме на извршител и тужени 
сме од истото лице втор пат за износ од 52.017,00 ден., предметот е 
во судска постапка.

11. Тужител УНИ-СЕРВИС АГРО, тужен ЕУРО ЛЕНД АД Скопје за 
долг во износ од 1.112.460,00 денари. Има приговор на Решението 
на нотарката Весна Дончева УПДР бр.542/12 на рочиште предметот 
е во судска постапка.

12. Тужител УГД, тужен Општина ГРАДСКО за долг во износ од 
7.080,00 ден., врска УПДР бр.461/12. Решението е правосилно, ако 
не се платиле доброволно одат на извршител.

13. Тужител УГД, тужен Агенција за храна и ветеринарство врска УПДР 
1571/12. Решението е правосилно за долг 36.000,00 денари, треба да 
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се платат фактури на нотарката Весна Дончева од Скопје, да земеме 
правосилност и извршност и ако не се платиле доброволно да ги 
дадеме на извршител. 

14. Тужител УГД, тужен СТРИСОВЦИ за долг 236.517,00 денари треба 
да се платат фактури на нотарката Лидија Илиевска од Пробиштип 
за да ни го испрати Решението.

15. Тужител УГД, тужен СЕМЕ ПАЛАНКА ДООЕЛ Крива Паланка за 
долг 10.620,00 ден. Решението е правосилно, само треба да се плати 
фактура на нотарката Весна Митровска, која ќе ни ја испрати заедно 
со Правосилното решението. 

16. ужител УГД, тужен АК ЏУМАЈЛИЈА АД Лозово имаме пријавено 
побарување во стечај во износ од 908.291,50 ден.

17. Тужител УНИ-СЕРВИС АГРО, тужен АК ЏУМАЈЛИЈА АД Лозово. 
Имаме пријавено побарување во стечај во износ од 354.470,50 
денари. 
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XV. ОДДЕЛ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

„Да станеш лидер на работното место е големо постигнување, 
затоа што за да го направиш тоа е потребна дисциплина, посветеност, 
ентузијазам и добро однесување. Позицијата лидер не е за секого. Некои 
луѓе се плашат од неа, некои ја злоупотребуваат, а некои пак цел живот 
се трудат да ја достигнат. Има и луѓе коишто се родени да бидат лидери“

Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип му се заблагодарува на ректорот на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип проф.д-р Саша Митрев за водењето, инспирирањето 
и посветеноста  за продуктивна работа во уште една година која 
изминува.

Одделот за јавни набавки им се заблагодарува за успешната 
соработка на проректорот за наука проф. д-р Блажо Боев и 
проректорот за развој, инвестиции и одржување  доц. д-р Кирил 
Барбареев. 

I.Вовед
Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 

Штип завршува уште една успешна година исполнета со активности од 
најразличен вид и побогат со искуства од петтата година од примената на 
Законот за јавните набавки и подзаконските акти веќе подготвува планови 
и за идната година.

Водејќи се од латинската поговорка Res, non verba (дела, не зборови) 
го поднесуваме Годишниот извештај за работата на Одделот за јавни 
набавки за 2012 година.

Најпрвин ќе се осврнеме на Годишниот план за јавни набавки, заедно 
со измените и дополнувањата на овој план во текот на 2012 година. Потоа, 
низ краток преглед, ќе ја осознаеме застапеноста на видовите постапки 
и предметите на набавките на спроведените постапки на Универзитетот.

II.  Измени и дополнувања  на Годишен план за јавни набавки  
Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 

Штип за 2011 година е усвоен со Одлуката за усвојување  на План за јавни 
набавки за 2012 година на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, бр.0701-
104/2 од 30.1.2012 год.

Во текот на 2012 година се извршени измени и дополнувања на 
Годишниот план за јавни набавки за 2012 година со следниве одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2012 година, бр.0701-238/2  од 24.2.2012 год.
2. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2012 година, бр.0701-326/18 од 15.3.2012 год.
3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2012 година, бр.0701-508/17 од 14.5.2012 год.
4. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2012 

година,  бр.0701-664/21 од 2.7.2012 год.
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5. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2012 
година,  бр.0701-994/43 од 29.10.2012 год.

6. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2012 година, бр.0701-1153/44 од 3.12.2012 год.

III. Краток преглед на спроведени постапки 
Одделот за јавни набавки во текот на 2012 година спроведе 25 

постапки со отворена постапка – од вкупно 25 постапки  - сите 
електронски со е-аукција. 

Во рамките на отворена постапка се водени:
- постапка за набавка и резервација на авиобилети, спроведени се 

вкупно 14 минитендери, 
- постапка за набавка на хотелски услуги, спроведени се вкупно 41 

минитендери и
- постапка за набавка на услуги за копнен транспорт, спроведени се 

вкупно 6 минитендери.

Извештај за отворени постапки е даден во ПРИЛОГ 1.

Постапки со барање за прибирање на понуди со објавување на 
оглас се спроведени вкупно 4 од кои сите се електронски, а 1 постапка е 
во тек. 

Извештај за постапки со барање за прибирање на понуди со 
објавување на оглас е даден во ПРИЛОГ 2.

Постапки со барање за прибирање на понуди без објавување на 
оглас (мали набавки) се  реализирани 27 – и се  во хартиена форма и 
електронска форма со спроведени е-аукции. 

Согласно со Одлука бр.0701-326/20 од 6.4.2012 год. реализација 
на набавки предвидени со проектот „Интегрирана селекција, заштита и 
промоција на балкански генетски шумски ресурси со естетска вредност 
– ISOPREN FORGEN“ или оригналното име „Integrated Selection, Protec-
tion and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Valuе 
– ISOPREN FORGEN” спроведени се 7 постапки согласно со барањата на 
донаторот.

Согласно со Одлука бр.0701-897/18 од 27.9.2012 година за реализација 
на набавка  на опрема за симултан превод за конференциската сала на 
Кампус 2 предвидени со проектот со наслов „Користење на локалните 
ресурси за микрорегионален развој - оддржлив агробизнис и туризам во 
јужниот дел на Балканот“, односно оригинално име на проект: „Using lo-
cal resources for microregional development - sustainable agribusiness and 
tourism in the southern Balkans“, наведената набавка е успешно спроведена.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

153

Извештај за мали набавки и набавки по проект е даден во 
ПРИЛОГ 3.

Постапки со преговарање без објавување на оглас се вкупно 18 
од кои 3 се во тек на реализација и сите се работени во хартиена форма 
(согласно со Законот).  

Од овие постапки седум се за градежни работи – дополнителни 
работи, три се итни постапки, четири се по спроведена постапка со барање 
за прибирање на понуди по која не е доставена ниту една понуда и еден по 
проект по правила на донаторот. 

За дополнителни работи - градежни работи во тек се три постапки.

Извештај за постапки со преговарање без објавување на оглас 
даден во ПРИЛОГ 4.

Согласно со наведеното за видовите постапки, произлегува дека 
од вкупно 81 спроведена постапка најголем дел  се спроведени со мали 
набавки – вкупно 34 (27 мали и 7 по проект), па потоа со отворена 
постапка – вкупно 25, потоа следуваат постапки со преговарање без 
објавување на оглас – вкупно 18 и постапки со барање за прибирање 
на понуди  - вкупно 4.

IV. Активности во Одделот за јавни набавки
IV. 1. Изработка на   документација за сертификација
Раководителот на Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце 

Делчев“ - Штип во рамките на својата надлежност во текот на 2012 
година ја изработи и провери целата документација за сертификација на 
Универзитетот во делот на функционирање и надлежности за јавните 
набавки.

IV.2. Ажурирање 
Сите класери се означени по години, број на огласи и рок на траење. 

По извршена самоевалуација за 2012 година, класерите ќе бидат сместени 
во метални ормани кои ќе се заклучат и клучот ќе биде предаден во сефот.

IV. 3. Документација која е изработена и се имплементира при 
користење на ЕРП софтвер
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 
документација за имплементација и усогласување на овој софтвер во 
областа на јавните набавки.

IV. 4. Семинари и стручни усовршувања
 – Non progredi est regredi – Да не напредуваш значи да одиш наназад
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IV.4.1. Семинари
Во текот на 2012 година согласно со проектот „Семинари за јавните 

набавки“ се одржаа семинари на следните теми:
 

Датум на 
одржување на 
семинарот

Тема на семинарот Предавачи

28.3.2012 „Практични прашања 
за постапки за јавните 

набавки“

Виолета Шаклева, раководител 
на Оддел за јавни набавки на 
Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип, сертифициран обучувач за 
јавни набавки

30.3.2012 „Практични прашања - 
јавните набавки“

Виолета Шаклева, раководител 
на Оддел за јавни набавки на 
Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип, сертифициран обучувач за 
јавни набавки

22.5.2012 „Правна заштита во 
јавните набавки“

М-р Маја Малахова, претседател 
на Државната комисија за жалби 

по јавни набавки

24.9.2012 „Практични прашања - 
примена на  законот  за 

јавни набавки“

Проф. д-р Јанка Димитрова, 
Економски факултет при 

Универзитет„Гоце Делчев“ Штип, 
овластен ревизор

1.11.2012 „ Јавните набавки и  ИСО 
стандарди“

- М-р Емилија Ристова 
(сертифициран специјалист 
за имплементација на ИСО 

9001:2008, сертифициран интерен 
аудитор за ИСО 9001:2008)

- М-р Горги Душков 
(сертифициран интерен аудитор 
за ИСО 9001:2008, сертифициран 

интерен аудитор за ТС/ИСО 
16949 2009)

28.11.2012
„Практични прашања во 

јавните набавки“
Павлина Спасова, шеф на Оддел 
за сметководство на Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

 
На семинарите учествуваа најмалку 180 претставници на договорни 

органи и економски оператори од цела Македонија. Изразено е задоволство 
за организацијата и квалитетот на предавањата, како и потребата од уште 
поинтензивно организирање на ваков вид семинари.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

155

IV.4.2. Обуки на вработените и други видови на стручно 
усовршување
Согласно со измените и барањата во Законот за јавни набавки, 

референтите за јавни набавки Ивана Авукатова и Катерина Бошкова во 
периодот од 14 до 18 мај ја посетија обуката која ја организира Бирото за 
јавни набавки за сертифицирање на службениците за јавни набавки и по 
успешно положениот испит се здобија со сертификати за службеници за 
јавни набавки. 

Согласно со најновите измени на ЗЈН и барањата за ресертификација 
на обучувачите, раководителот на Одделот Виолета Шаклева во периодот 
од 20 до 22 декември 2012 година ја посети организираната обука од Бирото 
за јавни набавки на Правниот факултет во Скопје за ресертификација на 
обучувачи за јавни набавки.

Раководителот на Одделот за јавни набавки врши континуирани 
обуки на вработените во Одделот и тоа:

 – Почитување на позитивните законски прописи, Кодексот на 
Универзитетот и Етичкиот кодекс за службениците задолжени за 
постапките за доделување на договори за јавни набавки;

 – На секретарите за јавни набавки – за правилна примена на правните 
прописи од оваа област;

 – На референтите за јавни набавки – за правилно формирање, водење и 
чување на досието за секоја јавна набавка.
 
IV. 5. Соработка со економските оператори
Одделот за јавни набавки успешно соработува со економските 

оператори.
Пред сѐ, Одделот им стои на располагање на економските оператори 

по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на 
изготвување на документацијата што треба 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. 6. 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 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.
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V. Предлози за подобрување на работата на Одделот за јавни 
набавки
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

 – 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%.

    
Раководител на Оддел за јавни набавки

Виолета Шаклева
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XVI. ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
Придружни членки на Универзитетот  „Гоце Делчев“ – Штип се:

1. ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип II“ – Скопје;
2. „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје;
3. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата 

и музеј – Штип;
4. „Аутомакедонија“ АД – Скопје;
5. Месна индустрија и кланица ДОО – Свети Николе;
6. Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – 

Штип;
7. Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје.

Нивното придружно членство е усвоено со одлуки од 
Универзитетскиот сенат и тоа:
8. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 

бр. 0701-1198/4 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 
24. редовна седница одлучи ПЗУ Специјална болница по хируршки 
болести „Филип II“ – Скопје да стане придружна членка на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

9. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-1198/5 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 
24. редовна седница одлучи „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје да стане 
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

10. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-110/3 од 29.1.2010 година, Универзитетскиот сенат на 28. 
редовна седница одлучи Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј – Штип да стане придружна членка 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

11. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-621/2 од 13.5.2010 година, Универзитетскиот сенат на 34. 
редовна седница одлучи „Аутомакедонија“ АД – Скопје да стане 
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

12. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-381/16 од 11.4.2011 година, Универзитетскиот сенат на 48. 
редовна седница одлучи Месна индустрија и кланица ДОО – Свети 
Николе да стане придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип;

13. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-902/3 од 12.9.2011 година, Универзитетскиот сенат на 54. 
редовна седница одлучи Националната установа Универзитетска 
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип да стане придружна членка на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

14. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-437/6 од 23.4.2012 година, Универзитетскиот сенат на 
65. редовна седница одлучи Воена академија „Генерал Михајло 
Апостолски“ – Скопје да стане придружна членка на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.
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XVII.1 ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТA НА ФАКУЛТЕТOT ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

ЗА ПЕРИОДОТ 2012 - 2013 ГОДИНА

Декан
Проф. д-р Никола Смилков

Штип,  2012 г.

Стратегија за развој 
Основна стратегија за оваа година е да се имплементират  

акредитираните нови студиски програми и да обезбедам просторни и 
технички услови.

Во текот на 2012/2013 г. ќе продолжам со остварување на 
континуирано образование на стручни, квалитетни кадри и подобрувањето 
на капацитетот во воспитно-образовниот процес. 

Ќе се посвети внимание на обезбедување на осовременување на  
условите за реализирање на наставните содржини, а тоа ќе го постигнам 
преку реализирање на неколку проекти и продолжување на веќе 
започнатите проекти.

Акцент ќе ставам на развојот научноистражувачката работа на 
домашен и меѓународен план, како основен двигател на нашата институција. 
Нашата научноистражувачка мисија планирам да ја остваруваме со учество 
во бројни меѓународни и домашни научноистражувачки проекти, како и 
со соработка со релевантни институции во земјава и во странство (Бирото 
за развој на образованието МОН; ОБСЕ; УНИЦЕФ; детските установи, 
основните училишта со сите педагошки факултети на Балканот).

Поважни цели на стратешкиот развој
1. Имплементирање на сите студиски групи според новите законски 

промени во Законот за високото образование.
2. Имплементирање на новоакредитираните студиски програми за втор 

циклус и комплетно транспарентно подобрување на  нивниот концепт.
3. Обезбедување на услови за започнување на докторски студии во 

рамките на општествените науки во согласност со Законот за 
високото образование и започнување на третиот циклус од 2012 
година. 

4. Формирање на центар за постојана и перманентна едукација на 
наставничкиот кадар од детските установи и основните училишта. 

5. Продолжување на издавањето на списанието со меѓународна 
комисија и продолжување на издавањето на постоечките списанија 
(Воспитение и Зборник).
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6. Организирање на еден меѓународен симпозиум и две трибини во 
текот на годината. 

7. Поставување развоен пат на нашиот факултет во рамките на 
Универзитетот „Гоце Делчев“, во согласност со потребите на 
Европската унија и европските образовни  стандарди.

Студиски програми
Имплементација на студиските програми и тоа преку техничко 

подобрување во нивниот концепт.  
Студиските програми ќе бидат поткрепени и со техничка помош и 

тоа:
 – Обезбедување на простории за изведување на наставата;  
 – Обезбедување на литература за наставничкиот кадар; 
 – Обезбедување на една посета на еден од Факултетите во соседството  

кои имаат исти или сродни студиски програми; 
 – Обезбедување и опремување на простор за  методичка лабораторија; 
 – Организирање на еднодневни екскурзии низ државата предводени од 

наставничкиот кадар кој ќе реализира по една содржина од својот 
предмет на местото;  

 – Обезбедување на реквизити потребни за предучилишната возраст 
за реализирање на предметот Физичко воспитание и образование со 
методика; 

 – Посета на детски установи и институции во државата и во соседството;
 – Потпишување  на договори за соработка и партнерство во проекти со 

институциите во градот (Центар за социјални грижи, КПД и Домот 
за деца без родители – Скопје);

 – Организирање на трибини во средните училишта што подоцна ќе 
резултира со привлекување на  студенти. 

Студенти и студирање
 – Продолжување на обврските на продеканот за настава секој семестар 

да има обраќање пред студентите и темелно запознавање со обврските 
и условите кои ги имаат.

 – Продолжување на обврските на раководителите на зголемена 
комуникација  со студентите и дополнителен термин во постоечките 
за консултација со студентите кои ќе бидат објавени на нашата веб-
страница. 

 – Организирање на анкети (доставена листа на прашања од предметните 
наставници) двапати годишно преку кои ќе обезбедиме реална слика 
за нашето работење.

 – Помош во обезбедувањето на услови за вклучување во 
научностражувачката работа, културниот живот преку помош 
во логистика на организирање форуми, концерти и изложби под 
раководство на предметните наставници. 

 – Вложување максимални напори за подобар интерактивен однос 
помеѓу студентите и наставниците.
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Наставни активности, наставнички кадар:
 – Продолжување со поддршката во насочување на младиот 

соработнички кадар во нивниот понатамошен развој;
 – Подобрување на услови за научниот развој на секој наставник; 
 – Подобрување на условите  во научниот развој на соработничкиот 

кадар и стимулирање преку неколку мерки за побрзо завршување на 
вториот и трет циклус на студии;

 – Почитување на академската слобода  на наставничкиот и 
соработничкиот кадар; 

 – Поттикнување на издавање на учебници и учебни помагала за секој 
предмет и поттикнување за поактивно користење на платформата за 
електронско учење;  

 – Одржување на состаноци со  институции кои се занимаваат со 
образовниот процес;

 – Поттикнување на објавување на научни трудови во списанија кои се 
реферираат во базите релевантни за струката;

 – И други активности во функција на осовременување на наставата и 
функционирање на Факултетот за образовни науки.

Научни и стручни активности 

 – Континуирани средби со лица од МОН и Бирото за развој на 
образованието за изнаоѓање на можност за аплицирање на проекти 
во МОН.

 – Поттикнување да се објавуваат научни трудови, учебници и стручна 
литература. 

Меѓународни активности
 – Професионална соработка со сите факултети од регионот и 

обезбедување на партнерска поврзаност за учество во проекти. 
 – Продолжување на агендата на посета на професори од странство кои 

ќе одржат предавања на нашиот факултет и студентите ќе се запознаат 
со еден друг начин на предавање и агенда на наши професори кои ќе 
одржат предавања на други факултети во регионот.

 – Зголемување на бројот на странски студенти на нашите студиски 
програми, како за прв, така и  за втор циклус. 

 – Учество во активностите на заедничкиот истражувачки центар 
(Joint Recearch Centre, JRC) и други програми и активности кои се 
соодветен дел на политиката за изградба на европското општество 
втемелено на знаење. 

Простор и опрема
Со оглед на новодобиените простории, оваа година ќе се залагам за 

техничко и  естетско доопремување и брендирање.
Проф. д-р Никола Смилков
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Извештајот за работата на деканот на Факултетот за образовни науки 
за периодот од 30 септември 2011 година до 30 септември 2012 година 
претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и 
задачи кои произлегуваат од стратегијата за развој на Факултетот.

Формирање на Факултетот
Педагошкиот факултет е јавна високообразовна установа која е 

формирана уште од 1965 година како Педагошка академија, а од 1995 
година функционира како Педагошки факултет во склоп на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.  

Од септември 2007 година Педагошкиот факултет влезе во состав на 
новоформираниот државен Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.

Од 12 декември 2011 година Педагошкиот факултет се 
трансформираше во Факултет за образовни науки, со цел да одговори на 
новите предизвици и студиски програми. 

Организациона поставеност на Факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 

Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуваaт избраните редовни 
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и 
студентите.

Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Саша Митрев на 

ден 9.8.2011 г. со Одлука дел.бр. 0801-802/1 од 10.8.2011 година го избра 
проф. м-р Никола Смилков за декан на Факултетот за образовни науки. 
Со Одлука на Универзитетскиот сенат дел.бр. 0701-902/8 од 12.9.2011 
година е потврдена Одлуката за избор на проф. м-р Никола Смилков за 
декан на Факултетот за образовни науки.  

За продекан на Факултетот за образовни науки со Одлука на Наставно-
научниот совет дел.бр. 2202-200/18 од 19.8.2011 година е избрана доц. д-р 
Снежана Јованова.

1. Структура
Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат:

2 - редовни професори
проф. д-р Блаже Китанов и проф. д-р Снежана Ставрева-Веселинова;

8 - вонредни професори
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 Соња Петровска, проф. д-р Виолета Николовска, 
проф. д-р Никола Смилков; 
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3 - доценти,
доц. д-р Борче Костов, доц. д-р Снежана Јованова-Митковска, доц. 

д-р Кирил Барбареев;

7 - соработници 

5 - асистенти - магистри на науки, од кои двајца се доктори на 
науки

 асс. д-р Билјана Попевска-Митевска, асс. д-р Деспина Сивевска, асс. 
м-р Трајче Стојанов, асс. м-р Ирена Китанова и асс. м-р Даниела Коцева;

2 - помлади асистенти 
помл. асс. Билјана Стојанова и помл. асс. Милена Ѓоќиќ. 

Административен кадар 
1 - технички секретар - секретар на Факултетот
Билјана Герасимова 

1 - библиотекар
Љуба Миланова

2 - референт за студентски прашања
Милена Цацкова, Славица Спасова

2. Оддели
Оддел за одделенска настава
Оддел за предучилишно воспитание

Раководители на одделите
Доц. д-р Кирил Барбареев - Предучилишно воспитание
Проф. д-р Соња Петровска - Оддел за одделенска настава 

3. Извештај од одржаните седници на Наставно-научен совет
Во текот на оваа година се одржани вкупно 17 седници на Наставно 

- научниот совет. Од направената анализа на дневниот ред на наведените 
седници е констатирано дека се разгледувани повеќе значајни точки: 
наставна проблематика, формирање на рецензенстки комисии за избор 
и реизбор на наставници и соработници, формирање на рецензентска 
комисија 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 специјалистичките трудови, барања од 
наставници и соработници за присуство на научни собири и симпозиуми 
во земјава и во странство, барања од студенти и др.
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Дневен ред од седницата на 19.8.2011 година
1. Усвојување на записникот од 8-та седница на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 7.7.2011 година.

2. Донесување Одлука за избор на продекан на Педагошки факултет 
при УГД.

3. Донесување Одлука за избор на сенатор од Педагошки факултет при 
УГД.

4. Донесување Одлука за избор на асистент од наставно-научната 
област педагогија и образование на Педагошки факултет за м-р 
Деспина Сивевска.

5. Донесување Одлука за отсуство на наставнички кадар за учество 
во работилниците на УНИЦЕФ за ран детски развој и инклузивно 
образование.

6. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидат Горан Иванов.

7. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидатка Хилда Димитрова.

8. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидатка Благица Ласовска.

9. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд од Гордана Мирчовска.

10. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Комисијата, 
формирање Комисија и определување датум за одбрана на 
магистерски труд од кандидатка Тања Камчева.

11. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Комисијата, 
формирање Комисија и определување датум за одбрана на 
магистерски труд од кандидатка Соња Иванова.

12. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Комисијата, 
формирање Комисија и определување датум за одбрана на 
магистерски труд од кандидатка Павлина Николовска.

13. Донесување Одлука по барања од студенти.
14. Донесување Одлука за оправдано отсуство за декан проф. м-р Никола 

Смилков.
15. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 

кандидат Горан Иванов;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 

кандидатка Хилда Димитрова;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 

кандидатка Благица Ласовска;
 – Одлука за усвојување на извештај од Комисијата, формирање 

Комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Тања Камчева;
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 – Одлука за усвојување на извештај од Комисијата, формирање 
Комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Соња Иванова;

 – Одлука за усвојување на извештај од Комисијата, формирање 
Комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Павлина Николовска.

Дневен ред од седницата на  20.9.2011 година
1. Усвојување на записникот од 9-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип одржана на 19.8.2011 година.

2. Донесување Одлука за избор во вонреден професор за д-р Виолета 
Николовска.

3. Донесување Одлука за определување на број на членови на Наставно-
научен совет на Педагошки факултет.

4. Донесување Одлука за формирање Комисија за наставни прашања на 
Педагошки факултет.

5. Донесување Одлука за избор на раководител на Одделот за 
предучилишно воспитување на Педагошки факултет.

6. Донесување Одлука за избор на раководител на Одделот за одделенска 
настава на Педагошки факултет.

7. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидатка Димовска Благица.

8. Донесување одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидат Игор Делов.

9. Донесување одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидатка Лидија Штерјов.

10. Усвојување на извештај од службено патување на проф. д-р Ленче 
Милошева.

11. Донесување Одлука по Барање бр. 2107-138/3 од 22.8.2011 од проф. 
д-р Снежана Мирасчиева.

12. Донесување Одлука по Барање бр. 2107-138/4 од 22.8.2011 г. од 
проф. д-р Снежана Мирасчиева.

13. Донесување Предлог – одлука за ангажираност на наставнички кадар 
за прв циклус студии од ФМУ за асс. м-р Ленче Насев.

14. Донесување одлуки по барања од студенти.
15. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за избор во вонреден професор за д-р Виолета Николовска.
 – Одлука за определување на број на членови на Наставно-научен совет 

на Педагошки факултет;
 – Одлука за формирање Комисија за наставни прашања на Педагошки 

факултет;
 – Одлука за избор на раководител на Одделот за предучилишно 

воспитување на Педагошки факултет;
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 – Одлука за избор на раководител на Одделот за одделенска настава на 
Педагошки факултет;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
кандидатка Димовска Благица;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
кандидат Игор Делов;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
кандидатка Лидија Штерјов;

 – Усвојување на извештај од службено патување на проф. д-р Ленче 
Милошева;

 – Одлука по Барање бр. 2107-138/3 од 22.8.2011 г. од проф. д-р Снежана 
Мирасчиева;

 – Одлука по Барање бр. 2107-138/4 од 22.8.2011 г. од проф. д-р Снежана 
Мирасчиева;

 – Предлог – одлука за ангажираност на наставнички кадар за прв 
циклус студии од ФМУ за асс. м-р Ленче Насев;

 – Одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 13.10.2011 година
1. Усвојување на записникот од 11-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 13.10.2011 година.

2. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај на деканот за 
учебната 2010/2011 г.

3. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден 
наставник во сите звања од наставно-научната област применета 
кинезиологија - физичко воспитување.   

4. Донесување на Одлука за учество на средба во организација на 
УНИЦЕФ од проектот „Социјални вештини и одговорности на  
наставниците и социјалните работници‘‘ од  16 до 18 декември.

5. Донесување на Одлука за учество во проект „Толеранција, дијалог, 
соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог во Македонија, 
преку градење на капацитетите и верските претставници‘‘ во 
организација на IDSCS  Институт за демократија – Скопје, Фондација 
Конард Аденауер (КАС).

6. Донесување на Одлука за учество во проект „EXCELLENCE IN 
TEACHING AND FOR MULTICULTURAL AND ENVIRONMENTS‘‘ 
во организацијата на канцеларијата на УНЕСКО во Скопје и 
Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, 11-12 ноември.

7. Донесување Одлука за разрешување и избор на нови членови на 
Уредувачки одбор за списанието за теорија и практика „Воспитание“ 
на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“.

8. Донесување Одлука за усвојување на Годишна програма и план за 
издавачка дејност за учебната  2011/2012 год. 

9. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата и 
определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатката 
Гордана Мирчовска.
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10. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на 
специјалистички труд на Ристе Кукутанов.

11. Донесување одлуки по барања од студенти.
12. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за формирање Конкурсна комисија за втор циклус студии за 

учебната 2011/2012 година;
 – Одлука за избор на асистент член на Наставно-научен совет на 

Педагошки факултет ННС;
 – Одлука по Барање бр.2107-173/1 од 28.9.2011 г. од проф. д-р Емилија 

Петрова, за издавање и користење на Педагошки лексикон.
 – Одлука по Барање бр.2107-173/1 од 28.9.2011 г. од проф. д-р Емилија 

Петрова Ѓорѓева, за издавање и користење на учебник „Одбрани 
поглавја од педагогија“;

 – Одлука по Барање бр.2107-174/1 од 29.9.2011 г. од проф. д-р Снежана 
Ставрева - Веселинова, за издавање и користење на учебно помагало 
„Практикум по здравствено воспитание“;

 – Одлука по Барање бр. 2107-188/1 од 12.10.2011 г. од проф. д-р 
Снежана Ставрева – Веселинова, за издавање и користење на учебник 
„Еколошко воспитание“;

 – Одлука по Барање бр. 2107-199/1 од 13.10.2011 г. од проф. д-р 
Снежана Ставрева – Веселинова, за издавање и користење на учебник 
„Повторно поврзување на децата со природата“;

 – Одлука за усвојување извештај за службено патување во земјата од 
проф. д-р Снежана Мирасчиева;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
кандидатка Лидија Штерјов;

 – Одлука за определување на наслов на тема за специјалистички труд 
на кандидат Горан Постоловски;

 – Одлука за иницијатива за организирање на симпозиум во учебната 
2011/2012 година;

 – Одлука за формирање на Комисија за изготвување на студиска 
програма од предметната настава Биологија – Хемија;

 – Одлука за формирање Комисија за изготвување на студиска програма 
Историја;

 – Одлука за формирање Комисија за изготвување на студиска програма 
Математика и физика;

 – Одлука за формирање на Комисија за ревидирање на студиски 
програми по одделенска настава и предучилишно воспитување;

 – Одлука за започнување на педагошки стаж за учебната 2011/2012 
година;

 – Одлуки по барања од студенти.
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Дневен ред од седницата на 15.11.2011 година
1. Усвојување на записникот од 11-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 13.10.2011 година.

2. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај од деканот за 
учебната 2010/2011 г.

3. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден 
наставник во сите звања за научно истражувачко подрачје – 
општествени науки, научноистражувачко поле кинезиологија, 
научноистражувачка област применета кинезиологија – физичко 
вопситување. 

4. Донесување Одлука за учество на средба во организација на UNICEF 
од проектот „Социјални вештини и одговорности на  наставниците и 
социјалните работници“‘ од  16-18 декември.

5. Донесување Одлука за учество во проект „Толеранција, 
дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог во 
Македонија,преку градење на капацитетите и верските претставници‘‘ 
во организација на IDSCS  Институт за демократија – Скопје, 
Фондација Конард Аденауер (КАС).

6. Донесување Одлука за учество во проект „EXCELLENCE IN 
TEACHING AND FOR MULTICULTURAL AND ENVIRONMENTS‘‘ 
во организацијата на канцеларијата на УНЕСКО во Скопје и 
Југоисточноевропскиот универзитет во Тетово,11-12 ноември.

7. Донесување Одлука за разрешување и избор на нови членови на 
Уредувачки одбор за списанието за теорија и практика „Воспитание“ 
на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“.

8. Донесување Одлука за избор на главен и одговорен уредник на 
списанието „Воспитание“.

9. Донесување Одлука за усвојување на Годишна програма и план за 
издавачка дејност за учебната  2011/2012 год. 

10. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Комисијата и 
определување датум за одбрана на магистерски труд на кандидатка 
Гордана Мирчовска.

11. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд на Загорка Донска.

12. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд на Мима Костова.

13. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на 
специјалистички труд на Ристе Кукутанов.

14. Донесување Одлука за усвојување на записник од Комисијата за 
наставни прашања.

15. Донесување одлуки по барања од студенти.
16. Разно.
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Донесени одлуки:
 – Одлука за усвојување на Годишен извештај од деканот за учебната 

2010/2011 г.;
 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 

сите звања за научноистражувачко подрачје – општествени науки, 
научноистражувачко поле кинезиологија, научноистражувачка 
област применета кинезиологија – физичко вопситување; 

 – Одлука за учество на средба во организација на UNICEF од проектот 
„Социјални вештини и одговорности на наставниците и социјалните 
работници‘‘ од  16-18 декември;

 – Одлука за учество во проект „Толеранција, дијалог,соработка! 
Промовирање на меѓурелигиски дијалог во Македонија, преку 
градење на капацитетите и верските претставници‘‘ во организација 
на IDSCS  Институт за демократија – Скопје, Фондација Конард 
Аденауер (КАС);

 – Одлука за учество во проект „EXCELLENCE IN TEACHING AND 
FOR MULTICULTURAL AND ENVIRONMENTS‘‘ во организацијата 
на канцеларијата на УНЕСКО во Скопје и Југоисточноевропскиот 
универзитет во Тетово, 11-12 ноември;

 – Одлука за разрешување и избор на нови членови на Уредувачки одбор 
за списанието за теорија и практика „Воспитание“ на Педагошки 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“;

 – Одлука за избор на главен и одговорен уредник на списанието 
„Воспитание“;

 – Одлука за усвојување на годишна програма и план за издавачка 
дејност за учебната  2011/2012 год.; 

 – Одлука за усвојување на извештај од Комисијата и определување 
датум за одбрана на магистерски труд на кандидатка Гордана 
Мирчовска;

 – Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски труд на 
Загорка Донска;

 – Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски труд на 
Мима Костова;

 – Одлука за формирање Комисија за оцена на специјалистички труд на 
Ристе Кукутанов;

 – Одлука за усвојување на записник од Комисијата за наставни 
прашања;

 – Одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 24.11.2011 година
1. Усвојување на записникот од 12-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 15.11.2011 година.

2. Донесување Одлука за усвојување на ранг-листа за студенти од втор 
циклус студии за 2011/2012година.
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3. Донесување на Одлука по Барање бр.2107-261/1 и 2107-261/2 од 
22.11.2011г. за одредување рецензентии издавање скрипта со наслов 
„Физичкото воспитание и образование кај деца во предучилишната и 
раната училишна возраст“ од асс. д-р Билјана Попеска.

4. Донесување Одлука за покривање трошоци за гости од Учителскиот 
факултет во Врање.

5. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд на Јасминка Соколовска.

6. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за усвојување на ранг-листа за студенти од втор циклус 

студии за 2011/2012 година;
 – Одлука по барање бр.2107-261/1 и 2107-261/2 од 22.11.2011 г. за 

одредување рецензентии издавање скрипта со наслов „Физичкото 
воспитание и образование кај деца во предучилишната и раната 
училишна возраст“ од асс. д-р Билјана Попеска;

 – Одлука за покривање трошоци за гости од Учителскиот факултет во 
Врање;

 – Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски труд на 
Јасминка Соколовска.

Дневен ред од седницата на 22.12.2011 година
1. Усвојување на записникот од 13-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, одржана на 24.11.2011 година.

2. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден 
наставник во сите звања за научноистражувачко поле образование, 
научноистражувачка област – елементарно образование (системи и 
методи).

3. Донесување Одлука за усвојување Правилник за стекнување 
наставнички компетенции.

4. Донесување Одлука за формирање на Комисија за проверка на 
учебници од македонски автори кои се користат на Педагошкиот 
факултет.

5. Донесување Одлука по барање бр. 2107-272/1 од 1.12.2011 г. од 
проф.д-р Ленче Милошева.

6. Донесување Одлука по Барање бр. 2107-273/1 и 2107-274/1 од 
5.12.2011 г. од проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска.

7. Донесување одлука за формирање комисија за оценка на магистерски 
труд на Оливера Топалова.

8. Донесување Одлука за формирање Комисија за оценка на 
специјалистички труд на Павлинка Стефановски.

9. Донесување одлука за формирање Комисија за оценка на магистерски 
труд на Ирена Манева.
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10. Донесување Одлука за формирање Комисија за оценка на 
специјалистички труд на Кирил Павлески.

11. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Јованка Милојевиќ.

12. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидат Игор Делов.

13. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидатка Билјана Антова.

14. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд од кандидатка Мима Костова.

15. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд од кандидатка Јасминка Соколовска.

16. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд од кандидатка Загорка Донска.

17. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидатка Марија Нацевска.

18. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидатка Татјана Јованова.

19. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидат Дејан Трајков.

20. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидат Игор Миланов.

21. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидатка Весна Јовчевска.

22. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидат Роберт Илиевски.

23. Донесување Одлука по барање од Ивана Насева, студентка на втор 
циклус студии.

24. Усвојување записник од Комсија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

25. Разно.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

171

Донесени одлуки:
 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите 

звања за научноистражувачко поле образование, научноистражувачка 
област – елементарно образование (системи и методи);

 – Одлука за усвојување Правилник за стекнување наставнички 
компетенции;

 – Одлука  за формирање на Комисија за проверка на учебници од 
македонски автори кои се користат на Педагошкиот факултет;

 – Одлука по Барање бр. 2107-272/1 од 1.12.2011 г. од проф. д-р Ленче 
Милошева;

 – Одлука по Барање бр. 2107-273/1 и 2107-274/1 од 5.12.2011 г. од 
проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска;

 – Одлука за формирање Комисија за оценка на магистерски труд на 
Оливера Топалова;

 – Одлука за формирање Комисија за оценка на специјалистички труд 
на Павлинка Стефановски;

 – Одлука за формирање Комисија за оценка на магистерски труд на 
Ирена Манева;

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд 
на Кирил Павлески;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 
кандидатка Јованка Милојевиќ;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 
кандидат Игор Делов;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидатка Билјана Антова; 

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Мима Костова,

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка  Јасминка Соколовска;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Загорка Донска,

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидатка Марија Нацевска,

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидатка Татјана Јованова;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидат Дејан Трајков;
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 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидат Игор Миланов;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидатка Весна Јовчевска;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидат Роберт Илиевски;

 – Одлука по барање од Ивана Насева, студент на втор циклус студии;
 – Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 

одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 23.1.2012 година
1. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај од 

скрипта „Физичко воспитание и образование кај деца од предучилишна 
и рана училишна возраст“ од асс. д-р Билјана Попеска.

2. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во 
насловно звање доцент од научноистражувачка област средновековна 
византиска уметност и средновековна национална уметност.

3. Донесување Одлука за определување на бројот на членовите  на 
Наставно-научен совет на Педагошкиот факултет.

4. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на материјалот за 
електронска скрипта по предметот Македонски јазик со култура на 
изразување од авторот проф. д-р Виолета Николовска.

5. Донесување Одлука по Барање од студент на специјалистички студии 
Никола Митевски бр. 1502-53/23 од 14.12.2011 г. 

6. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата 
и определување датум за одбрана на специјалистички труд на 
кандидатот Кирил Павлевски.

7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата 
и определување датум за одбрана на специјалистички труд на 
кандидатот Жаклина Трајчев.

8. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за усвојување на рецензентски извештај од скрипта „Физичко 

воспитание и образование кај деца од предучилишна и рана училишна 
возраст“ од асс. д-р Билјана Попеска;

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во насловно 
звање доцент од научноистражувачка област средновековна 
византиска уметност и средновековна национална уметност;

 – Одлука за определување на бројот на членовите  на Наставно-научен 
совет на Педагошкиот факултет;

 – Одлука за прифаќање на рецензијата на материјалот за електронска 
скрипта по предметот Македонски јазик со култура на изразување од 
авторот Проф. Д-р Виолета Николовска;
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 – Одлука по барање од студент на специјалистички студии Никола 
Митевски бр. 1502-53/23 од 14.12.2011 г.; 

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата и определување 
датум за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Кирил 
Павлевски;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата и определување 
датум за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Жаклина 
Трајчев.

Дневен ред од седницата на 9.2.2012 година
1. Усвојување на записникот од 14-тата и 15-тата седница на Наставно- 

научниот совет на Факултет за образовни науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип, одржани на 22.12.2011 и 23.1.2012 година.

2. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Зоранчо Малинов од 
Институт за фолклор „Марко Цепенков“.

3. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Митко Панов од 
Институт за национална историја.

4. Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Наташа Котлар од 
Институтот за национална историја.

5. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Слаѓана Јакимовиќ 
од Педагошки факултет – Скопје.

6. Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Драгор Заревски од 
Филозофскиот факултет – Скопје.

7. Донесување Одлука за усвојување предлог-теми за дипломска работа 
во летен семестар за учебната 2011/2012 г.

8. Донесување Одлука за издавање Годишен зборник на трудови на 
единицата.

9. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
формирање на Комисија за самоевалуација.

10. Донесување Одлука за пренасочување на средствата за партиципација 
за студентите од ромска националност: Анифе Шакирова, Арслан 
Арсланов и Игбал Алиова.

11. Донесување Одлука по Барање 2107-109/1 и 2107-110/1 од 7.2.2012 г. 
за дополнување на Годишниот план од издавачка дејност од д-р Борче 
Костов, м-р Трајче Стојанов и м-р Деспина Сивевска.

12. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје 
општествени науки, научноистражувачко поле кинезиологија, 
научноистражувачка област  применета кинезиологија - физичко 
воспитување.  

13. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Димовска Благица.

14. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидат Ристе Кукутанов.
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15. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидатка Павлинка Стефановски.

16. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд од кандидатка Ирена Манева.

17. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидат Емил Атанасов.

18. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на 
специјалистички труд од кандидатка Данче Миланова.

19. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски  
труд од кандидатка Оливера Топалова.

20. Усвојување записник од комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

21. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Зоранчо Малинов од Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“;
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Митко Панов од Институт за 

национална историја;
 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Наташа Котлар од Институтот за 

национална историја;
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Слаѓана Јакимовиќ од Педагошки 

факултет – Скопје;
 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Драгор Заревски од Филозофскиот 

факултет – Скопје;
 – Одлука за усвојување предлог-теми за дипломска работа во летен 

семестар за учебната 2011/2012 г.;
 – Одлука за издавање Годишен зборник на трудови на единицата;
 – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на 

Комисија за самоевалуација;
 – Одлука за пренасочување на средствата за партиципација за 

студентите од ромска националност: Анифе Шакирова, Арслан 
Арсланов и Игбал Алиова;

 – Одлука по Барање 2107-109/1 и 2107-110/1 од 7.2.2012 г. за 
дополнување на Годишниот план од издавачка дејност од д-р Борче 
Костов, м-р Трајче Стојанов и м-р Деспина Сивевска;

 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во  
сите звања за научноистражувачко подрачје општествени науки, 
научноистражувачко поле кинезиологија, научноистражувачка 
област  применета кинезиологија - физичко воспитување;  

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 
кандидатка Димовска Благица;
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 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидат Ристе Кукутанов;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидатка Павлинка Стефановски;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Ирена Манева;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидат Емил Атанасов;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на специјалистички труд 
од кандидатка Данче Миланова;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски  труд од 
кандидатка Оливера Топалова;

 – Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 12.3.2012 година
1. Усвојување на записникот од 16-тата седница на Наставно- научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 9.2.2012 година.

2. Донесување Одлука за избор на членови на Уредувачкиот одбор за 
Зборникот на Факултет за  образовни науки.

3. Донесување Одлука за формирање Комисија за реализирање на испит 
од втор циклус студии од предметот Теорија и практика на играта.

4. Донесување Предлог-одлука за одобрување на службена посета на 
делегација од Учителскиот факултет во Врање на 26.3. и 27.3.2012 г. 

5. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден 
соработник во звање асистент од научнато поле општествени 
науки, научно подрачје социологија, научна област социологија на 
културата, општа социологија.

6. Донесување Одлука за избор на рецензентска комисија по Конкурсот 
за избор на еден наставник во сите звања за научноистражувачко 
подрачје општествени науки, научноистражувачко поле 
кинезиологија, научноистражувачка област применета кинезиологија 
- физичко воспитување.

7. Донесување Одлука за избор на рецензентска комисија по конкурсот 
за избор на еден наставник во сите звања за наставно научната област 
елементарно образование.

8. Донесување Одлука за избор на рецензентска комисија по  Конкурсот 
за избор на еден наставник во насловно  звање доцент за наставно-
научна област средновековна византиска уметност и средновековна 
национална уметност.
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9. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Драгана Зафирофска.

10. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за 
специјалистички труд за кандидат Решат Билбил.

11. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за 
специјалистички труд за кандидат Мухаметали Мурати.

12. Донесување Одлука по Барање од студент од втор циклус студии 
Натка Лазарева Симовска.

13. Донесување Одлука за посета на Учителскиот факултет во Врање од 
Факултет за образовни науки.

14. Донесување Одлука за учество во проект на повик на Општина 
Струмица.

15. Донесување Одлука за реализација на стаж.
16. Донесување Одлука за набавка на книги.
17. Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Звонимир Николовски 

на студиската програма Историја со археологија.
18. Донесување Одлука за посета на Учителскиот факултет во Врање.
19. Усвојување записник од комисија за наставни прашања и донесување 

одлуки по барања од студенти.
20. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за Избор на членови на Уредувачкиот одбор за Зборникот на 

Факултет за  образовни науки;
 – Одлука за формирање Комисија за реализирање на испит од втор 

циклус студии за предметот Теорија и практика на играта;
 – Предлог-одлука за одобрување на службена посета на делагиција од 

Учителскиот факултет од Врање на 26.3. и 27.3.2012 г.; 
 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден соработник 

во звање асистент од научнато поле општествени науки, научно 
подрачје социологија, научна област социологија на културата, 
општа социологија;

 – Одлука за избор на рецензентска комсија по Конкурсот за избор 
на еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје 
општествени науки, научноистражувачко поле кинезиологија, 
научноистражувачка област  применета кинезиологија - физичко 
воспитување;

 – Одлука за избор на рецензентска комисија по Конкурсот за избор 
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
елементарно образование;

 – Одлука за избор на рецензентска комисија по Конкурсот за избор на 
еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научна област 
средновековна византиска уметност и средновековна национална 
уметност;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 
кандидатка Драгана Зафирофска;
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 – Одлука за определување на наслов на тема за специјалистички труд 
за кандидат Решат Билбил;

 – Одлука за определување на наслов на тема за специјалистички труд 
за кандидат Мухаметали Мурати;

 – Одлука по Барање од студентка од втор циклус студии Натка Лазарева 
Симовска;

 – Одлука за посета на Учителскиот факултет во Врање од Факултет за 
образовни науки;

 – Одлука за учество во проект на повик на Општина Струмица;
 – Одлука за реализација на стаж;
 – Одлука за набавка на книги;
 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Звонимир Николовски на 

студиската програма Историја со археологија;
 – Одлука за посета на Учителскиот факултет во Врање;
 – донесување одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 18.4.2012 година
1. Усвојување на записникот од 17-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 12.3.2012 година.

2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор 
на еден соработник во звање асистент за научно поле општествени 
науки, научно подрачје социологија, научна област социологија.

3. Донесување Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Марија 
Кусевска од Филолошки факултет.

4. Донесување Одлука за изведување настава по криминалистика од 
проф. д-р Стеван Алексоски.

5. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски 
труд за Љубица Наскова.

6. Донесување Одлука за формирање комисија  за реализација на испит 
од предметите Физичко воспитание и образование со методика 1 и 
Физичко воспитание и образование со методика 2.

7. Донесување Предлог-одлука за одобрување службена посета на проф. 
д-р Николај Цанов од Факултетот по педагогија при Југозападен 
Универзитет „Неофит Рилски“ -  Благоевград, Р. Бугарија. 

8. Донесување предлог-одлуки за усвојување на студиските програми 
за прв циклус студии на Факултетот за образовни науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

9. Донесување одлуки по барања од студенти.
10. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 

соработник во звање асистент за научно поле општествени науки, 
научно подрачје социологија, научна област социологија;
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 – Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Марија Кусевска од 
Филолошки факултет;

 – Одлука за изведување настава по криминалистика од проф. д-р 
Стеван Алексоски;

 – Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд за 
Љубица Наскова;

 – Одлука за формирање комисија за реализација на испит од предметите 
Физичко воспитание и образование со методика 1 и Физичко 
воспитание и образование со методика 2;

 – Предлог-одлука за одобрување службена посета на проф. д-р Николај 
Цанов од Факултетот по педагогија при Југозападен унуиверзитет 
„Неофит Рилски“ – Благоевград, Р. Бугарија;

 – Предлог-одлуки за усвојување на студиските програми за прв циклус 
студии на Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип;

 – Одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 16.5.2012 година
1. Усвојување на записникот 18-та седница на Наставно-научниот совет 

на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип одржана на 18.4.2012 година.

2. Донесување Одлука за формирање на катедри на Факултет за 
образовни науки при УГД.

3. Донесување Предлог - одлука за  избор на еден  наставник во 
звањето редовен професор за наставно-научната област елементарно 
образование.

4. Донесување Одлука за годишна претплата за списанието „Воспитни 
крстопати“.

5. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Виолета Арсовска.

6. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд на кандидатка Катерина Русеска.

7. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Ксенија Николова.

8. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за 
специјалистички труд за кандидат Нуран Лимани.

9. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Марија Стоименова.

10. Донесување Одлука по барање од студент на втор циклус студии за 
промена на датум за одбрана на специјалистички студии за Весна 
Јовчевска.

11. Донесување Одлука за формирање комисија за оцена на 
специјалистички труд од Мирчовски Методи.

12. Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата и 
определување датум за одбрана на магистерски труд од кандидатка 
Љубица Наскова.
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13. Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

14. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за формирање на катедри на Факултет за образовни науки 

при УГД;
 – Предлог - одлука за избор на еден наставник во звањето редовен 

професор за наставно-научната област елементарно образование;
 – Одлука за годишна претплата за списанието „Воспитни крстопати“;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 

кандидатка Виолета Арсовска;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 

кандидатка Катерина Русеска;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 

кандидатка Ксенија Николова;
 – Одлука за определување на наслов на тема за специјалистички труд 

за кандидат Нуран Лимани;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 

кандидатка Марија Стоименова;
 – Одлука по барање од студент на втор циклус студии за промена на 

датум за одбрана на специјалистички студии за Весна Јовчевска;
 – Одлука за формирање Комисија за оцена на специјалистички труд од 

Мирчовски Методи;
 – Одлука за усвојување на извештај од Комисијата и определување 

датум за одбрана на магистерски труд од кандидатка Љубица Наскова;
 – Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 

одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 25.5.2012 година
1. Усвојување на записникот од 19-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 16.5.2012 година.

2. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Дидактика и методика за втор циклус студии.

3. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Методика на настава по религиско образование за 
втор циклус студии.

4. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат 
за студиска програма Менаџмент во образованието и образовна 
политика за втор циклус студии.

5. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Стекнување на наставнички компетенции за втор 
циклус студии.

6. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Предучилишна педагогија за втор циклус студии.
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7. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Предучилишно воспитување за втор циклус 
студии.

8. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Социјална педагогија за втор циклус студии.

9. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за 
студиска програма Училишна педагогија за втор циклус студии.

10. Донесување Одлука за усвојување и акредитација на студиските 
програми за втор циклус студии.

Донесени одлуки:
 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 

програма Дидактика и методика за втор циклус студии;
 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 

програма Методика на настава по религиско образование за втор 
циклус студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 
програма Менаџмент во образованието и образовна политика за втор 
циклус студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 
програма Стекнување на наставнички компетенции за втор циклус 
студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 
програма Предучилишна педагогија за втор циклус студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 
програма Предучилишно воспитување за втор циклус студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 
програма Социјална педагогија за втор циклус студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на Елаборат за студиска 
програма Училишна педагогија за втор циклус студии;

 – Одлука за усвојување и акредитација на студиските програми за втор 
циклус студии.

Дневен ред од седницата на 11.6.2012 година
1. Усвојување на записникот од 20-тата  седница на Наставно- научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 11.6.2012 година

2. Донесување Одлука за формирање конкурсни комисии за запишување 
студенти на прв и втор циклус студии на Факултет за образовни науки 
при УГД.

3. Донесување Одлука по барање од Воената академија за ангажирање 
на професор за предметот Социологија.

4. Донесување Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии 
на Факултет за образовни науки.

5. Донесување Одлука за покриеност на наставата за втор циклус 
студии на Факултет за образовни науки.
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6. Донесување Одлука за условеност на предметите на Факултет за 
образовни науки.

7. Донесување Одлука за избор на раководител на Катедра за дидактика 
и методика.

8. Донесување Одлука за избор на раководител на Катедра за 
општествени и хуманистички науки.

9. Донесување Одлука за избор на раководител на катедра Педагогија.
10. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 

труд на кандидатка Снежана Трајкова.
11. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за 

специјалистички труд за Даниела Трајкова Димитрова.
12. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски 

труд на Анета Спирова.
13. Донесување Одлука за усвојување записник од Комисија за наставни 

прашања по барања од студенти.
14. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за формирање конкурсни комисии за запишување студенти 

на прв и втор циклус студии на Факултет за образовни науки при 
УГД;

 – Одлука по барање од Воената академија за ангажирање на професор 
за предметот Социологија;

 – Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии на Факултет 
за образовни науки;

 – Одлука за покриеност на наставата за втор циклус студии на Факултет 
за образовни науки;

 – Одлука за условеност на предметите на Факултет за образовни науки;
 – Одлука за избор на раководител на Катедра за дидактика и методика;
 – Одлука за избор на раководител на Катедра за општествени и 

хуманистички науки;
 – Одлука за избор на раководител на Катедра за педагогија;
 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 

кандидатка Снежана Трајкова;
 – Одлука за определување на наслов на тема за специјалистички труд 

за Даниела Трајкова Димитрова;
 – Одлука за формирање Комисија за оценка на магистерски труд на 

Анета Спирова;
 – Одлука за усвојување записник од Комисија за наставни прашања по 

барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 10.7.2012 година
1. Усвојување на записникот од 21-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 11.6.2012 година.
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2. Донесување Одлука за усвојување на Деловник за работа  на 
Наставно - научниот  совет на Факултетот за образовни науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

3. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за измена и 
дополнување на Правилникот за внатрешните односи  и работењето 
на   Педагошки факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 
(Гласник бр. 13, јануари 2010 год.).

4. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден 
соработник во звање асистент за научна област биологија.

5. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звање асистент 
од научна област социологија на култура и општа социологија.

6. Донесување Одлука за продолжување на Договорот за вработување 
на проф. д-р Кирил Цацков до 14 септември 2012 година.

7. Донесување Одлука за издавање учебник „Методика на настава по 
природа и општество“ од проф. д-р Кирил Цацков и доц. д-р Снежана 
Јованова-Митковска.

8. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање 
учебник „Методика на настава по природа и општество“ од проф. д-р 
Кирил Цацков и доц. д-р Снежана Јованова-Митковска.

9. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Силвија Јовановска.

10. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
труд за кандидатка Сузана Спасевска.

11. Донесување Одлука по барање од студент на втор циклус студии за 
признавање на положен испит на Арсов Игор.

12. Донесување Одлука по барање од студент на втор циклус студии за 
враќање на уплатени средства од Никола Митевски.

13. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд од Игор Делов.

14. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд од Благица Ласовска.

15. Донесување Одлука за формирање Комисија за оцена на магистерски 
труд од Сања Јованова.

16. Донесување Одлука за предлагање предавач од Факултет за образовни 
науки за одржување Летен камп на дијаспората.

17. Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

18. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден соработник во 

звање асистент за научна област биологија;
 – Одлука за избор на еден соработник во звање асистент од научна 

област социологија на култура и општа социологија;
 – Одлука за продолжување на Договорот за вработување на проф. д-р 

Кирил Цацков до 14 септември 2012 година;
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 – Одлука за издавање учебник „Методика на настава по природа и 
општество“ од проф. д-р Кирил Цацков и доц. д-р Снежана Јованова-
Митковска;

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање учебник 
„Методика на настава по природа и општество“ од проф. д-р Кирил 
Цацков и Доц. д-р Снежана Јованова Митковска;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 
кандидатка Силвија Јовановска;

 – Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд за 
кандидатка Сузана Спасевска;

 – Одлука по барање од студент на втор циклус студии за признавање на 
положен испит на Арсов Игор;

 – Одлука по барање од студент на втор циклус студии за враќање на 
уплатени средства од Никола Митевски;

 – Одлука за формирање комисија за оцена на магистерски труд од 
Игор Делов;

 – Одлука за формирање комисија за оцена на магистерски труд од 
Благица Ласовска;

 – Одлука за формирање комисија за оцена на магистерски труд од 
Сања Јованова;

 – Одлука за предлагање предавач од Факултет за образовни науки за 
одржување Летен камп на дијаспората;

 – Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

Дневен ред од седницата на 22.8.2012 година
1. Усвојување на записникот од 22-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 10.7.2012 година.

2. Донесување Одлука за ангажираност на наставнички кадар за зимски 
семестар, учебната 2012/2013 год. за студиската програма  Историја 
со археологија. 

3. Донесување Одлука за усвојување на Деловник за работа  на 
Наставно - научниот  совет на Факултетот за образовни науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Донесување Одлука за усвојување  на Правилник за измена и 
дополнување на Правилникот за внатрешните односи  и работењето 
на   Педагошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 
(Гласник бр. 13, јануари 2010 год.).

5. Донесување Одлука по барање за отсуство на декан проф.д-р Никола 
Смилков.

6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд на кандидатка Сања Јованова

7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд на кандидатка Анета Спирова.
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8. Донесување Одлука по барање од студент на втор циклус студии 
Радмила Јанева за продолжување на студиите.

9. Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

Донесени одлуки:
 – Одлука за ангажираност на наставен кадар за зимски семестар, 

учебната 2012/2013 год. за студиската програма Историја со 
археологија; 

 – Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно - научниот 
совет на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

 – Одлука за усвојување на Правилник за измена и дополнување на 
Правилникот за внатрешните односи  и работењето на  Педагошки 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (Гласник бр. 13, 
јануари 2010 год.);

 – Одлука по Барање за отсуство на декан проф.д-р Никола Смилков.
 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 

комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд на 
кандидатка Сања Јованова;

 – Одлука за усвојување на Извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд на 
кандидатка Анета Спирова;

 – Одлука по барање од студент на втор циклус студии Радмила Јаева за 
продолжување на студиите;

 – Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти;

 – Одлука за дополнување на број на  студентите кои се запишуваат 
на  прв циклус на универзитетски (академски) студии за учебната  
2012/2013 год. на Факултетот за образовни науки.

Дневен ред од седницата на 14.9.2012 година
1. Усвојување записник од Комисија за наставни прашања и донесување 

одлуки по барања од студенти.
2. Разно.  

Донесени одлуки:
 – Одлука  за усвојување записник од Комисија за наставни прашања и 

донесување одлуки по барања од студенти;
 – Одлука за утврдување на список на нагледни средства;
 – Одлука за одобрување на барање бр.1505-366/1 од 12.9.2012 год. од 

доц. д-р Трајче Нацев.
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Дневен ред од седницата на 28.9.2012 година
1. Усвојување на записникот од 23-тата седница на Наставно-научниот 

совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 22.8.2012 година.

2. Усвојување на записникот од 24-тата седница на Наставно-научниот 
совет на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип, одржана на 14.9.2012 година.

3. Донесување  Одлука за формирање на рецензентска комисија за 
избор на  еден  соработник  во звањe асистент за научно подрачје 
природни и математички науки , научно поле  биологија, научна 
област биологија.    

4. Донесување  Одлука за ангажирање на аминистратори.
5. Информација  за акредитација на студиските програми за прв циклус 

на студии.
6. Донесување Одлука за распишување Конкурс за избор на еден 

соработник во научно звање научноистражувачко подрачје 
општествени науки, научноистражувачко поле образование,  
научноистражувачка област   педагогија. 

7. Донесување Одлука за одредување на администратори за вклучување 
во проектот „Вредносни бонови-ваучери за набавување на компјутери 
за потребите на редовните студенти“.

8. Донесување Одлука по Барање за издавање  скрипта со наслов 
„МЕТОДИКА НА МУЗИЧКА НАСТАВА - за одделенска 
настава“ и практикум со наслов „ПРАКТИКУМ ПО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАНИЕ - за студентите од одделенска и предучилишна 
настава“ од доц. м-р Ангеле Михајловски и асс. м-р Ленче Насев.

9. Донесување Одлука по Барање за формирање за рецензенска 
комисија  за издавање  скрипта  со наслов „МЕТОДИКА НА 
МУЗИЧКА НАСТАВА - за одделенска настава“ и практикум со 
наслов „ПРАКТИКУМ ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - за 
студентите од одделенска и предучилишна настава“ од доц. м-р 
Ангеле Михајловски и асс. м-р Ленче Насев.

10. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Смилкова Викторија.

11. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Јорданова Гордана.

12. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Михова Благица.

13. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Енис Демирша.

14. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Петровска Ана.

15. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Штерјов Лидија.

16. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Жежова Кристина.
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17. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Георгиева Марија.

18. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Џамбазовска Фросина.

19. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Јакимовска Милена.

20. Донесување одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Ристеска Снежана.

21. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Атанасова Запрова Гонца.

22. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Ангелеска Бети.

23. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Стаменова Марија.

24. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Терзиева Васка.

25. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Миташева Јасна.  

26. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Јовановска Катерина.  

27. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Колева -Лонгурова  Маја.  

28. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Постоловски Горан.

29. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Спасевска Сузана.

30. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Цацкова Милена.

31. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Николова Катерина.

32. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Ѓорѓиев Панче.

33. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Николова Ксенија.

34. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Митрева Елена.

35. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Арсова Нада.

36. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Јовева Данка.

37. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Ѓорѓиовска Маја.

38. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Зафировска Драгана.

39. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Митрева Марија.
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40. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Соколова Весна.

41. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Атанасовска Александра.

42. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Арсовска Радица.

43. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Ничева Весна.

44. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Павлов Зоран.

45. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Биковска Маја.

46. Донесување Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за 
продолжување на студиите за Селева-Јанкова Елка.

47. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд од кандидат Благица Ласкова.

48. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата, 
формирање комисија и определување датум за одбрана на магистерски 
труд од кандидат Игор Делов.

49. Усвојување записник од комисија за наставни прашања и донесување 
одлуки по барања од студенти.

50. Разно.

Донесени одлуки:
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден  

соработник  во звањe асистент  за   научна област биологија;     
 – Одлука за распишување конкурс за избор на  еден соработник во 

научно звање помлад асистент за научно  област педагогија; 
 – Одлука за одредување на администратори за вклучување во проектот 

– „Вредносни бонови-ваучери за набавувка  на компјутери“; 
 – Одлука за издавање на  скрипта со наслов „Методика на наставата 

по музичко воспитување и образование“ за студентите по одделенска 
настава и предучилишно воспитување;       

 – Одлука за издавање на  практикум  со наслов „Практикум по музичко 
воспитание и образование со методика за студентите по одделенска 
настава и предучилишно воспитување“; 

 – Одлука за избор на реценценти за издавање на скрипта со наслов   
„Методика на наставата по музичко воспитување и образование за 
студентите по одделенска настава и предучилишно воспитување“;

 – - Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум со наслов   
„Практикум по музичко воспитание и образование со методика  за 
студентите по одделенска настава и предучилишно воспитување“;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Смилкова Викторија;
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 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Јорданова Гордана;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Михова Благица;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Енис Демирша;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Петровска Ана;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Штерјов Лидија;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Жежова Кристина;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Георгиева Марија;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Џамбазовска Фросина;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Јакимовска Милена;

 – Одлука по барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Ристеска Снежана;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Атанасова Запрова Гонца;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Ангелеска Бети;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Стаменова Марија;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Терзиева Васка;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Миташева Јасна;  

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Јовановска Катерина;  

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Колева -Лонгурова  Маја;  

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Постоловски Горан;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Спасевска Сузана;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Цацкова Милена;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Николова Катерина;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Ѓорѓиев Панче;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Николова Ксенија;
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 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Митрева Елена;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Арсова Нада;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Јовева Данка;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Ѓорѓиовска Маја;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Зафировска Драгана;

 – Одлука по барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Митрева Марија;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Соколова Весна;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Атанасовска Александра;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Арсовска Радица;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Ничева Весна;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Павлов Зоран;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Биковска Маја;

 – Одлука по Барање од студенти на втор циклус студии за продолжување 
на студиите за Селева-Јанкова Елка;

 – Одлука за усвојување на извештај од комисијата, формирање 
комисија и определување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидатка Благица Ласкова;

 – Одлука за усвојување на извештај од комисијата, формирање 
комисија и oпределување датум за одбрана на магистерски труд од 
кандидат Игор Делов;

 – Одлука за усвојување на  Записникот бр. 2105-384/1 од  27.9.2012  
год. од Комисијата за наставни прашања на Факултет за образовни 
науки.
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СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2011

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Методика на работа со надарени 
деца 7 4 3 2 1 / / /

Образовна технологија 2 1 1 / 1 / / /

Дидактика 17 10 6 2 4 / / /

Дидактика 1 1 1 1 1 / / / /

Дидактика 2 7 7 7 5 2 / / /

Јазични вежби 1 1 1 / / 1 / /

Техничко образование со методика 11 11 7 4 3 / / /

Математика 1 1 1 / / / / / /

Математика 2 1 / / / / / / /

Математика 19 19 10 5 2 2 / /

Социологија на образованието 4 3 / / / / / /

Социјална педагогија 3 / / / / / / /

Предучилишна педагогија 2 1 1 1 / / / /

Сценски игри 1 / / / / / / /

Кукларство и сценографија 5 3 3 / 2 1 / /

Литература за деца 7 5 5 / 3 / 2 /

Литература за деца 1 1 1 1 / / / 1 /

Литература за деца и млади 1 1 1 / 1 / / /

Методика на настава по 
математика 12 8 8 4 1 / / /

Методика на настава по 
математика 1 23 20 13 9 2 2 / /

Методика на настава по 
математика 4 34 32 31 8 17 6 / /

Методика на ВОР по математика 3 6 6 4 4 / / / /
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Методика на ВОР по математика 2 4 4 / / / / / /

Англиски јазик 1 1 1 1 / / / /

Англиска граматика 2 1 1 1 / / / 1 /

Руски јазик 2 2 2 / 2 / / /

Методика на наставата по англиски 
јазик 1 1 1 1 / / / /

Здравствено воспитување 2 1 1 1 / / / /

Предучилишна хигиена 1 / / / / / / /

Училишна хигиена 1 1 / / / / / /

Основи на  педагогија 6 4 3 2 1 / / /

Педагогија на слободно време 9 9 7 3 4 / / /

Училишна педагогија 6 2 2 1 / 1 / /

Организација на предучилишната 
установа 1 1 1 / / / / 1

Педагошка психологија 36 26 17 6 4 6 1 /
Позитивна психологија 17 9 9 3 4 2 / /

Историја на педагошки идеи 3 / / / / / / /

Методика на наставата по 
македонски јазик 1 13 9 6 5 / / 1 /

Основи на општествено уредување 
со просветно законодавство 6 5 3 1 1 1 / /

Македонски јазик со култура на 
изразување 9 3 3 2 1 / / /

Македонски јазик со култура на 
изразување 1 1 1 1 1 / / / /

Македонски јазик со култура на 
изразување 2 2 2 2 2 / / / /

Методика на наставата по мајчин 
јазик 4 30 28 16 10 4 2 / /

Развојна психологија 11 6 5 5 / / / /

Педагошка психологија 1 1 1 / / 1 / /

Историја 37 30 21 13 2 5 / 3

Методологија на педагошко 
истражување 23 16 10 9 1 / / /

Методика на ВОР по култура на 
говорот 2 5 4 4 4 / / / /
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Методика на ВОР по култура на 
говорот 4 3 3 3 3 / / / /

Основи на ликовно воспитување со 
методика 4 5 2 2 2 / / / /

Ликовно воспитание и образование 
со методика 1 40 39 36 4 9 13 5 4

Ликовно воспитание и образование 
со методика 2 11 11 6 4 2 / / /

Ликовно воспитание и образование 
со методика 4 29 22 22 3 6 7 3 3

Основи на музичко воспитување со 
методика 4 6 4 4 4 / / / /

Основи на музичко образование со 
методика 4 11 11 10 7 2 / 1 /

Основи на физичкото образование 
со методика 4 18 15 7 6 / 1 / /

Физичко  воспитание и 
образование со методика 1 37 28 7 2 3 2 / /

Методика на воспитна работа 5 1 1 / / 1 / /

Физичко  воспитание и 
образование со методика 2 3 3 3 3 / / / /

 Музичко образование со методика 
1 1 1 1 1 / / / /

Музичко воспитание и образование 
со методика 1 2 1 1 / 1 / / /

Музичко воспитание и образование 
со методика 2 2 1 1 1 / / / /

Музичко образование со методика 
2 5 4 4 2 1 1 / /

Религиски системи 5 5 5 / 4 1 / /

Методика на наставата по природа 
1 11 5 4 3 / 1 / /

Методика на наставата по природа 
2 5 3 2 1 1 / / /

Методика на воспитно образовна 
работа по ПО 8 6 4 2 1 1 / /

Методика на воспитно образовна 
работа по ПО 1 1 / / / / / / /

Методика на воспитно образовна 
работа по ПО 2 2 1 / / / / / /

Методика на воспитно образовна 
работа по ПО 3 3 3 3 3 / / / /

Методика на настава по ПО 18 14 12 2 2 2 1 /
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Методика на наставата по природа 
и општество 3 29 29 24 18 3 3 / /

Мултикултурно образование 1 1 / / / / / /

Музички инструмент 15 8 8 6 / 2 / /

Музички инструменти 2 14 5 5 5 / / / /

Философија 1 / / / / / / /

Основи на техничка култура со 
методика 3 2 2 2 / / / /

Стилистика 1 1 1 / 1 / / /

Ментално здравје на деца и 
адолесценти 1 1 1 1 / / / /

Информатика 3 / / / / / / /

Основи на природата 6 2 3 1 1 1 / /

Основи на природните науки 8 5 3 2 / / /

Основи на информатика 3 2 2 2 / / / /

ИКТ во образованието 1 1 1 / 1 / / /

Педагошки стаж 27 26 26 / / / / /

Училишна педагогија и училишна 
организација 16 10 6 5 / 1 / /

Теорија на воспитание 7 7 4 3 1 / / /
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ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2011

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Методика на работа со деца со посебни 
потреби 3 3 3 2 1

Методика на работа со деца со посебни 
потреби 1 1 1 1

Позитивна психологија 5 5 5 2 2 1
Методика на наставата по македонски 
јазик 6 3 3 1

Македонски јазик со култура на 
изразување 1 1 1 1

Образовна технологија
Дидактика 1 0
Дидактика 2 1 1 1
Дидактика 2 2 2 2
Дидактика 1 0
Дидактика 1 1 1 0
Дидактика 2 4 4 2 1 1
Дидактика 2 1 1 0
Дидактика 2 1 1 0

Естетика 1 1 1 1

Етика 2 2 2 2

Математика 1
Ликовна работилница 1 1 1 4
Математика 1 0
Математика 3 3 2 2
Математика 2 1 0
Математика 1 1 1 1
Математика 1 1 1 0
Социологија на образованието 4 0
Социологија на образованието 4 3 3 1 2
Социологија на образованието 1 1 0
Основи на општетствено уредување 1 1 0
Основи на општетствено уредување 1 1 1 1
Религиски системи 2 1 1 1
Религиски системи 2 2 2 2
Предучилишна педагогија 2 2 2 1 1
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Кукларство 
Кукларство и сценографија 1 1 1 1
Литература за деца 1 0
Литература за деца 1 2 2 2 2
Литература за деца 2 1 1 1 1
Историја на педагошки идеи 1 1 1 1
Македонски јазик и книжевност 1 1 1 1
Методика на настава по математика
Методика на ВОР по математика
Англиски јазик
Здравствено воспитување 2 1 1 1
Предучилишна хигиена 1 1 1 1
Училипшна хигиена 1 0
Психологија на образование и воспитание
Литература за деца 1 1 1 1
Методика на работа со надарени деца 2 2 2 2
Методика на наставата по математика 6 4 4 2
Музички инструмент 2 1 1 1
Музички инструмент 2 1 1 1
Основи на педагогија 1 1 1 1
Теорија на воспитанието 1 1 1 1
Методика на воспитна работа 2 1 1 1
Педагогија
Руски јазик 1 1 1 1
Германски јазик
Училишна педагогија и училишна 
организација 7 7 4 2 2

Училишна педагогија и училишна 
организација 2 1 0

Училишна педагогија 1 1 1 1
Организација на предучилишната установа
Методика на деца со посебни потреби 1 1 1 1
Позитивна психологија 1 1 1 1
Позитивна психологија 4 4 1 1
Позитивна психологија 2 2 2 1 1
Развојна психологија 1 0
Разојна психологија 1 1 1 1
Педагошка психологија 1 0
Педагошка психологија 3 2 2 1 1
Педагошка психологија 1 1 0
Педагошка психологија 2 2 2 1 1
Социјална психологија
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Македонски јазик со култура на 
изразување 1 1 1 1

Македонски јазик со култура на 
изразување 2 2 1 1

Развојна психологија 3 2 2 1 1
Развојна психологија 2 2 2 1 1
Развојна психологија 1 1 1 1
Развојна психологија 1 0
Позитивна психологија 1 1 1 1
Позитивна психологија 1 0
Методика на деца со посебни потреби 1 0
Историја 2 2 1 1
историја 2 1 1 1
Историја 1 1 1 1
Историја 2 2 2 2
Историја 1 0
Историја 1 1 1 1
Историја 5 4 3 2 1
Теорија и практика на игра
Методологија на педагошко истражување 1 0
Методологија на педагошко истражување 1 0
Методологија на педагошко истражување 3 2 1 1
Методика на ВОР по култура на говорот 4 2 2 2 2
Методика на ВОР по култура на говорот 2 1 1
Ликовна работилница 2 0
Основи на ликовно воспитување со 
методика 4 4 2 1 1

Основи на ликовно воспитување со 
методика 7 6 6 1

Основи на ликовно воспитување со 
методика 4 2 2 1 1

Основи на ликовно воспитување со 
методика 6 5 5 3

Ликовно воспитание и образование со 
методика 1 1 1 0

Ликовно воспитание и образование со 
методика 1 1 0 0

Ликовно воспитание и образование со 
методика 2 4 4 4 4

Основи на музичко воспитување со 
методика 4 1 1 1 1

Основи на музичко воспитување со 
методика 3 3 3 3
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Основи на физичко образование со 
методика 7 3 2 1

Физичко воспитание и образование со 
методика 1 4 4 0

Основи на Физичко воспитување со 
методика 1 1 1 0

Основи на физичко воспитување со 
методика 4 4 4 3 3

Физичко воспитание и образование со 
методика 4 2 2 1

Физичко воспитание и образование со 
методика 1 11 10 8 8

Физичко воспитание и образование со 
методика 4 6 5 4 3

Основи на музичкото образование со 
методика 4 2 2 2 1 1

Основи нам музичко воспитание со 
методика 1 0

 Музичко воспитание и образование со 
методика 1
Музичко образование со методика 2 1 1 1 1
Религиски системи 1 1 1 1
Методика на воспитно образовна работа 
по ЗПО 2 3 3 3 3

Методика на воспитно образовна работа 
по ЗПО 3 1 0

Методика на настава по ПО 2 2 2 1
Методика на наставата по природа 1 4 4 1 1
Методика на наставата по природа 2 6 5 2 1 1
Методика на наставата по природа и 
општетство 3 12 11 9 7 1 1

Методика на наставата по природа и 
општетство 4 3 2

Мултикултурно образование 1 1 1 1
Музички инструмент 2 2 2 2 2
Музички инструмент 1 1 1 1
Музички инструмент 5 4 4 4
Музички инструмент 1 1 1
Музички инструмент 4 4 4 3 1
Техничко образование со методика 3 2 2 2
Основи на општествено уредување со 
просветно законодавство 1 1 1 1

Стилистика
Основи на природните науки 1 1 1 1
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Основи на природните науки 2 2 2 1 1
Основи на природните науки 1 0
Основи на природа 1 1 1 1
Методологија на педагошкото 
истражување 8 7 4 4

Методологија на педагошкото 
истражување 4 3 3 2 1

Основи на информатика 1 1 1 1
Англиски јазик 1 1 1 1
Методика на настава по мајчин јазик 4 16 15 8 5 1 1
Методика на настава по македонски јазик 5 5 5 4 1
Одбрани теми од биологија 1 1 1 1
Методика на наставата по математика 1 9 8 5 4 1
Методика на наставата по математика 2 5 4 1 2 1
Методика на наставата по математика 3 4 3 3 1
Методика на в-о работа по математика 2 4 4 3 3
Методика на в-о работа по математика 3 3 3 3 3

ФЕВРУАРСКА  СЕСИЈА 2012

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Музички инструмент 1 1 1 1
Основи на општествено уредување со 
просветно законодавство 1 0

Литература за деца 2 1 1 1
Организација на ПУ установа 3 3 3 2 1
етика 2 1 1 1
Филозофија 2 2 2 1 1
Руски јазик 1 1 1 1
Естетика 3 3 3 2 1
Методологија на педагошкото 
истражување 5 4 3 3

Методика на в-о работа по природната и 
општ. средина 2 2 1 1

Англиски јазик 1 1 0
Теорија на воспитанието 6 6 4 1 1
Основи на педагогија 3 3 3 1 1 1
Кукларство и сценографија 1 0
Основи на ликовно воспитание со 
методика 4 1 1 1 1
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Методика на в-о работа по природната и 
општ. средина 1 6 4 4 3 1

Социологија на образование 1 1 1 8
Семејна педагогија 6 2 2 2
Основи на општетствено уредување со 
просветно законодавство 3 1 1 1

Ликоковно вос. и образ. со методика 6 5 4 2 1 1
Детско ликовно творештво 2 2 1 1
Историја 8 7 6 4 1 1
Педагошка комуникација 1 1 1 1
Дидактика 7 7 3 3
Методика на работа со деца со посебни 
потреби 1 0

Позитивна психологија 5 4 3 2 1
Развојна психологија 10 7 1 2 4
Музичко восп. и образ. со методика 1 14 12 11 4 3 2 1 1
Музичко восп. и образ. со методика 2 1 1 1 1
Методика на в-о работа по математика 1 6 6 5 1 1 3
Педагошка психологија 4 3 3 3
Методика на в-о работа по култура на 
говорот 1 14 12 12 4 4 1 3

Методика на в-о работа по култура на 
говорот 2 1 1 1 1

Македонски јазик со култура на 
изразување 3 2 1 1

Информатика 4 4 3 1 2
Здравствено воспитание 13 13 13 5 6 1 1
Основи на физичкото воспитание со 
методика 4 1 1 0

стилистика 6 6 6 1 3 1 1
Историја на педагошките идеи 1 1 1 1
Физичко восп. и образ . со методика 2 19 19 14 4 5 3 2
Физичко восп. и образ . со методика 2 6 5 3 3
Музички инструмент 2 2 2 2
Еколошко воспитание 1 1 1 1
Филозофија 15 14 14 4 4 2 3 1
Естетика 26 26 4 5 12 2 2
Етика 8 8 8 1 5 2
Руски јазик 2 2 2 2
Предучилишна педагогија 1 0
Семејна педагогија 19 19 19 2 6 5 2 4
Организација на предучилишната установа 29 28 28 1 5 6 3 13
Литература за деца 5 3 3 2 1
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Италијански јазик 1 1 1 1
Педагогија на слободното време 1 1 1 1
Мултикултурно образование 1 1 1 1
Теорија на воспитанието 2 2 2 1 1
Основи на педагогијата 11 11 8 4 2 2
Англиски јазик 9 9 6 3 2 1
Методика на в-о работа по природната и 
општествената средина 3 2 2 2 2

Социологија на образование 1 1 1 1
Организација на училишната установа 2 2 2 2
Методика на в-о работа по природната и 
општествената средина 1 24 21 17 1 7 5 3 1

Кукларство и сценографија 1 1 1 1
Основи на ликовно воспитание со 
методика 4 4 4 4 2 2

општетствено уредување со просветно 
законодавство 4 3 3 3

Предучилишна педагогија 1 0
Методика на работа со надарени деца 4 4 4 2 2
Педагошка комуникација 1 1 1 1
Дидактика 3 2 1 1
Историја 13 11 5 3 2
Детско ликовно творештво 12 12 10 2 1 4 3
Ликовно воспитание и образование со 
методика 2 1 1 0

Ликовно воспитание и образование со 
методика 1 17 17 17 1 5 8 2 1

Основи на музичкото воспитание со 
методика 4 1 1 1 1

Методика на в-о работа по математика 2 1 1 1 1
Ментално здравје на деца и адолесценти 9 8 8 1 1 2 1 3
Развојна психологија 7 7 5 2 1 1 1
Методика на работа со деца со посебни 
потреби 1 1 1 1

Позитивна психологија 5 5 4 3 1
Влашки јазик 1 1 1 1
Методика на в-о работа по математика 1 20 18 15 3 4 2 2 4
Музичко воспитание и образование со 
методика 1 10 10 10 5 2 2 1

Педагошка психологија 1 1 1 1
Основи на природата 1 0
Здравствено воспитание 8 8 8 2 2 2 2
Информатика 8 8 8 3 4 1
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Методика на в-о работа по култура на 
говорот 1 9 6 6 2 2 1 1

Методика на в-о работа по култура на 
говорот 2 1 1 1 1

Основи на физичко воспитание со 
методика 4 4 4 4 2 1

Музички инструмент 3 3 3 2 1
Основи на природните науки 1 1 0
Еколошко воспитување 1 1 1 1
Методика на работа со надарени деца 2 2 2 1 1
Историја 2 1 1 1
Литература за деца 1 1 1 1
Историја на педагоќките идеи 2 1 1 1
Педагогија на слободно време 1 1 1 1
Религиски системи 2 2 2 1 1
Методика на наставата по п.и о. 10 7 5 1 1
Методологија на педагошкото 
истражување 4 2 2 2

Основи на музичко воспитание со 
методика 5 5 4 4

Основи на ликовно воспитание со 
методика 13 11 8 2 1

Методика на работа со деца со посебни 
потреби 4 1 1 1

Педагошка психологија 1 1 1 1
Методика на наставата по математика 15 1 1
Основи на информатиката 1 1 1 1
Основи на физичкото образование со 
методика 17

Методика на ВОП по култура на говор 13 13 10 3 1
Стилистика 2 1 1 1
Македонски јазик и книжевност 1 1 1 1
Литература за деца и млади 7 3 3 3
Физичко и здравствено образование со 
методика 1 8 7 2 2

Физичко и здравствено образование со 
методика 1 31 28 13 2 3 5 2 1

Естетика 1 1 1 1
Методика на наставата по мајчин јазик 4 4 4 4 2 1 1
Методика на наставата по македонски 
јазик 2 33 30 25 10 10 5

Литература за деца 2 1 1 1 1
Стилистика 1 1 1 1
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Методика на наставата по општество 27 25 17 10 6 1
Методика на наставата по природа 1 7 4 3 2 1
Историја 4 2 2 1 1
Методика на наставата по природа и 
општетсво 3 3 3 2 1 1

Методика на наставата по природа 2 4 4 3 2 1
Музички инструменти 2 1 1 1
Музички инструменти 2 6 5 5 1 3 1
Основи на природата 2 2 2 1 1
Училишна хигиена 1 1 1 1
Методика на работа со надарени деца 3 3 3 2 1
Методика на наставата по математика 2 22 20 14 8 5 1
Методика на наставата по математика 1 7 7 3 1 2
Методика на наставата по математика 4 6 5 4 1 3
Македонски јазик и книжевност 1 1 1 1
Мултикултурно образование 1 1 1 1
Основи на општествено уредување со 
просветно законодавство 1 1 1 1

Религиски ситеми 36 35 30 4 3 7 11 5
Филозофија 22
Логика 11
Социјална педагогија 4 4 4 1 3
Историја на педагошките идеи 3 3 3 2 1
Техничко образование со методика 2 1 1 1
Методологија на педагошкото 
истражување 19 18 15 4 5 4 2

Современи стратегии на учење и 
поучување 3 3 2 1 1

Основи на ликовното образование со 
методика 4 6 6 6 5 1

Основи на музичкото образование со 
методика 4 1 1 1 1

Семејна педагогија 16 14 14 3 2 8 1
Социологија на образование 17 17 12 6 3 3
Училишна педагогија и училишна 
организација 18

Инклузивно образование 5 5 5 2 1 2
Педагошка комуникација 20 20 20 2 5 7 6
Дидактика 1 19 19 18 10 2 4 2
Дидактика 2 2 1 1 1
Ликовно образование со методика 1 52
Методика на работа со деца со посебни 
потреби 2 2 2 2
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Психологија на образование и 
воспитување 1 1 1 1

Ментално здравје на деца и адолесценти 1 1 1 1
Математик а 1 1 1 1 1
Музичко образование со методика 1 24 23 16 3 5 3 2 3
Влашки јазик 1 1 1 1
Позитивна психологија 10
Основи на природните науки 1 1 0
Еколошко воспитание 6 6 6 1 1 4
Математика 5 5 1 1
Педагошка психологија 2 1 1 1
Развојна психологија 17
Македонски јазик со култура на 
изразување 20 20 12 3 5 1 2 1

информатика 13
Физичко и здравствено образование со 
методика 2 21 19 15 6 7 2

Основи на физичкото образование со 
методика 4 4 3 1 1

Образовна технологија 1 1 1 1
Методика на наставата по македонски 
јазик 2 10 6 4 3 1

Методика на работа со надарени деца 1 1 1 1
Дидактика 2 2 2 2 2
Еколошко воспитание 1 1 1 1
Основи на природата 1 1 1 1
Музички инструмент 6 4 4 3 1
Методика на наставата по природа 1 4 3 2 2
Музички инструменти 2 3 2 2 2
Методика на наставата по природа 2 3 2 1 1
Методика на наставата по природа и 
општество  3 6 6 4 4

Методика на наставата по општество 10 7 6 2 3 1
Литература за деца 2 1 1 1 1
Методика на наставата по македонски 
јазик 1 3 2 2 1 1

Методика на наставата по македонски 
јазик 1 2 2 2 1 1

Методика на наставата по математика 4 1 1 1 1
Методика на наставата по математика 2 14 12 7 3 1 3
Методика на наставата по математика 1 8 6 2 1 1
Религиски системи 8 7 7 1 3 3
Методика на наставата по англиски јазик 1 1 0
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Социјална педагогија 2 2 2 2
Семејна педагогија 4 4 4 1 1 1 1
Литература за деца и млади 4 3 2 1 1
Методика на воспитна работа 1 1 1 1
Филозофија 8 8 8 5 2 1
Современи стратегии на учење и 
поучување 1 1 1 1

Методологија на педагошко истражување 11 8 2 2
Техничко образование со методика 2 2 2 1 1
Основи на ликовно образование со 
методика 4 1 1 1 1

Училишна педагогија и училишна 
организација 15 14 5 1 2 2

Социологија образование 6 4 2 1 1
Мултикултурно образование 3 2 2 1 1
Историја 3 3 1 1
Ликовно образование со методика 1 21 17 17 1 3 4 6 1
Дидактика 1 7 6 5 2 3
Методика на работа со деца со посебни 
потреби 1 1 1 1

Позитивна психологија 4 2 2 2
Основи на музичкото образование со 
методика 4 2 2 0

Музичко образование со методика 1 1 1 1 1
Развојна психологија 14
Педагошка психологија 5 3 1 1
Математика 1 0
Основи на природните науки 4 3 1 1
Македонски јазик со култура на 
изразување 4 2 2 1 1

Информатика 12
Основи на информатика 1 1 1 1
Основи на физичкото образование со 
методика 4 1 1 0

Физичко и здравстевно образование со 
методика 2 3 3 2 1 1

Методика на наставата по ПиО 16 13 8 1 2 1
Музички инструмент 5 5 5 3 1 1
Основи на природата 4 3 2 1 1
Педагошка комуникација 2 1 1 1
Методика на работа со надарени деца 1 1 1 1
Дидактика 2 1 1 1 1
Дидактика 2 2 2 1 1
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Историја 5 5 0
Методика на наставата по македонски 
јазик 10 7 4 3 1

Естетика 1 1 1 1
Историја на педагошките идеи 2 2 2 1 1
Литература за деца 1 1 1 1
Методика на наставата по математика 12 9 8 3 2
Религиски системи 1 0
Педагогија на слободно време 1 1 1 1
Училишна педагогија и училишна 
организација 1 1 0

Училишна педагогија 2 0 0
Основи на техничка култура со методика 1 1 1 1
Методологија на педагошкото 
истражување 5 4 2 2

Методика на воспитната работа 2 1 1 1
Музичко воспитание и образование со 
методика 4 3 3 3

Основи на ликовно воспитание со 
методика 13

Математика 2 1 1 0
Математика 1 0
Методика на работа со деца со посебни 
потреби 2 2 2 2

Позитивна психологија 1 1 1 1
Педагошка псохологија 3 3 1 1
Основи на физичкото образование со 
методика 12 11 7 2

АПРИЛСКА СЕСИЈА 2012
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6 7 8 9 10

Методика на работа со надарени деца 1 1 / / / / / /
Образовна технологија 1 1 / / / / / /
Дидактика 8 7 3 3 / / / /
Дидактика 2 3 2 2 1 / 1 / /
Семејна педагогија 3 3 3 2 / / / 1
Педагошка комуникација 2 / / / / / / /
Математика 1 1 1 1 1 / / / /
Математика 2 1 1 1 / 1 / / /
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Социологија на образованието 13 12 4 2 1 / 1 /
Социјална педагогија 1 1 1 1 / / / /
Предучилишна педагогија 1 / / / / / / /
Литература за деца 5 5 3 2 1 / / /
Литература за деца и млади 8 7 3 2 1 / / /
Методика на настава по математика 10 9 5 2 2 1 / /
Методика на настава по математика 1 8 6 4 / 3 1 / /
Методика на настава по математика 4 1 1 / / / / / /
Методика на настава по математика 2 13 12 9 3 3 2 1 /
Методика на ВОР по математика 1 4 4 3 3 / / / /
Методика на ВОР по математика 3 2 2 2 2 / / / /
Методика на ВОР по математика 2 1 1 1 1 / / / /
Англиски јазик 3 3 2 1 1 / / /
Англиска граматика 2
Методика на наставата по англиски јазик 1 / / / / / / /
Германски јазик 1 1 1 / / 1 / /
Основи на  педагогија 1 1 1 1 / / / /
Педагогија на слободно време 1 1 1 1 / / / /
Училишна педагогија 1 1 1 1 / / / /

Организација на предучилишната установа 1 / / / / / / /

Педагошка психологија 5 5 5 4 / 1 / /
Позитивна психологија 5 5 5 3 1 1 / /

Историја на педагошки идеи 1 1 1 1 / / / /

Методика на наставата по македонски 
јазик 5 5 5 5 / / / /

Македонски јазик со култура на 
изразување 15 15 13 7 2 3 1 /

Методика на настава по мајчин јазик 4 8 7 6 1 2 3 / /

Методика на наставата по македонски 
јазик 2 12 10 9 3 2 4 / /

Методика на наставата по македонски 
јазик 1 2 2 2 1 / 1 / /

Развојна психологија 11 11 1 / 1 / / /

Методика на деца со посебни потреби 5 5 5 3 1 1 / /

Историја 20 17 14 5 8 1 / /

Методологија на педагошко истражување 18 12 7 2 5 / / /

Методика на ВОР по култура на говорот 1 2 2 2 / / 2 / /

Методика на ВОР по култура на говорот 5 5 5 3 2 / / /



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

207

Ликовно  образование со методика 1 9 9 9 3 3 2 1 /

Ликовно воспитание и образование со 
методика 1 2 2 1 1 / / / /

Основи на ликовно образование со 
методика 14 12 9 2 3 1 2 /

Основи на ликовно образование со 
методика 4 4 3 2 / 2 / / /

Основи на музичко образование со 
методика 4 1 1 1 / 1 / / /

Основи на физичкото образование со 
методика 12 16 10 6 3 / / /

Основи на физичкото образование со 
методика 4 7 7 6 6 / / / /

Физичко  и здравствено образование со 
методика 1 21 19 10 7 / 3 / /

Физичко воспитание и образование со 
методика 1 6 5 1 / / 8 / /

Методика на воспитна работа 3 2 2 / / / / 2

Физичко  воспитание и образование со 
методика 2 16 14         

9 2 6 / / 1

 Музичко образование со методика 1 7 6 3 2 1 / / /

Музичко воспитание и образование со 
методика 3 2 1 1 / / / /

Музичко воспитание и образование со 
методика 1 2 1 1 1 / / / /

Музичко образование со методика 2 2 1 1 1 / / / /

Религиски системи 5 4 3 1 / 1 1 /

Методика на наставата по природа 1 4 3 / / / / / /

Методика на наставата по природа 2 6 5 / / / / / /

Методика на наставата по општество 7 4 3 / 1 2 / /

Методика на воспитно образовна работа 
по ПО 1 6 4 3 3 / / / /

Методика на настава по ПО 16 10 5 1 4 / / /

Методика на наставата по природа и 
општество 3 6 4 1 1 / / / /

Музички инструмент 1 1 1 1 1 / / / /

Музички инструмент 10 8 8 7 1 / / /

Музички инструменти 2 2 1 1 1 / / / /
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Основи на техничка култура со методика 2 1 1 / 1 / / /

Информатика 9 9 2 2 / / / /

Основи на природата 2 1 1 / / 1 / /

Основи на природните науки 1 1 1 1 / / / /

Училишна педагогија и училишна 
организација 14 13 10 1 8 1 / /

ЈУНСКА СЕСИЈА 2012

Предмети
П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Методика на работа со надарени деца 23 23 23 4 3 6 10
Образовна технологија 3 3 3 1 2
Дидактика 1 4 2 2 2
Дидактика 2 20 20 15 2 5 5 3
Етика 2 2 2 1 4
Математика 1
Математика
Социологија на образованието 24 23 18 5 3 4 5 1

Предучилишна педагогија 17 17 17 8 6 2 2

Кукларство

Кукларство и сценографија 18 13 13 3 3 7

Литература за деца

Литература за деца 2 1 1 1 1

Методика на настава по математика 20 17 9 4 1 1 1

Методика на ВОР по математика

Англиски јазик 4 4 4 3 1

Здравствено воспитување 1 1 1 1

Предучилишна Хигиена

Хигиена

Психологија на образование и воспитание
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Основи на  педагогија 29 28 25 11 6 6 1 1

Педагогија

Германски јазик

Организација на предучилишната установа 2 1 1 1

Педагошка психологија 38 36 30 7 8 9 5 1

Социјална психологија 19 18 1 1 1 1 4

Македонски јазик со култура на 
изразување 12 12 12 5 2 2 2 1

Развојна психологија 8 6 14 8 2 1

Методика на деца со посебни потреби 1 1 1 1

Историја 38 19 18 13 2 2 1

Теорија и практика на игра

Методологија на педагошко истражување 28 21 14 8 3 2 1

Методика на ВОР по култура на говорот 2 1 1 1

Основи на ликовно воспитување со 
методика 6 4 4 1

Ликовно воспитание и образование со 
методика 1 13 11 4 1 2 1

Ликовно воспитание и образование со 
методика 2 21 20 13 2 7 4

Основи на музичко воспитување со 
методика 8 5 5 2 2 1

Основи на Физичко воспитување со 
методика 30 18 17 7 2 2

Семејна педагогија 1 1 1 1

Музичко воспитание и образование со 
методика 1 2 2 2 2

Музичко воспитание и образование со 
методика 2 23 21 15 2 6 4 3

Религиски системи 31 20 23 1 5 15 2

Методика на воспитно образовна работа 
по ЗПО

Методика на настава по ПО 19 12 10 6 1

Дидактика 6 6 5 3 2

Мултикултурно образование 16 13 13 2 1 4 4 2
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Музички инструмент 11 7 7 6 1

Естетика 14 14 14 4 3 6 1

Еколошко воспитување 6 6 6 2 1 1 2
Философија

Основи на општествено уредување

Стилистика

Основи на природа

Логика 4 4 4 1 3

Руски јазик 19 19 19 7 9 2 1

Педагошка комуникација 1 1 1 1

Информатика 9 8 7 5 1 1

Основи на информатика 1 2 2 2 2

Информатика во образованието

Методика на настава по македонски јазик 12 12 7 1 3
Физичко воспитание и образование со 
методика 2 2 2 2 2

Историја на педагошките идеи  5 5 5 1 1 3
Теорија на воспитанието 18 18 18 4 1 3 2 8
Методика на воспитна работа 11 10 9 6 1 1 1
Детско ликовно творештво

1 1 1 1

Методина на ВОР по математика 1 9 9 5 2 1
Методина на ВОР по математика 2 29 29 27 5 6 3 5 8
Методока на ВОР по    природата и 
опшествената средина 1 10 6 5 1 1 2 1

Методика на ВОР по    природата и 
опшествената средина 2 27 27 22 3 5 5 6 3

Методика на ВОР по    природата и 
опшествената средина 3 2 2 2 1 1

Детето истражувач на природата 1 1 1 1
Стратегии на учење и поучување 2 2 2 1 1
Социјална педагогија 13 11 11 1 10

Ментално здравје на деца и адолесценти 6 4 4 2 1 1

Позитивна психологија 6 4 3 1 2

Методика на ВОР по култура на говорот 2 23 23 11 4 1 4 2

Ликовна работилница 1 1 1 1
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Физичко воспитание и образование со 
методика 2 19 19 10 5 3 1 1

Музички инструмент 2 4 3 1 1
Македонски јазик со култура на 
изразување 5 5 2 2 1

Дидактика 12 10 3 1 2

Методика на ВОР по култура на говорот 1 1 1 1 1
Физичко и здравствено образование со

методика 2
29 25 20 2 5 5 8

Педагогија на слободното време 1 1 1 1
Методика на наставата по природа 19 19 14 4 3 4 3
Методика на наставата по опшество 7 7 3 3
Методика на наставата по математика 4 3 3 3 1 1 1
Методика на наставата по математика 1 3 3 1 1

Методика на наставата по математика 2 14 13 5 1 1 3

Методика на наставата по природа 1 8 7 5 4 1

Физичко и здравствено образование со 
методика 2 2 1 1

Образовни технологии 1 1 1 1
Методика на наставата по математика 3 27 25 21 6 3 5 5
Ликовно студио 1 1 1 1
Ликовно образование со методика 2 63 41 23 3 8 3 6 2

Основи на ликовно воспитување со 
методика 4 5 5 5 3 2

Музичко образование со методика 2 23 22 22 7 6 2 5 2

Методика на настава по македонски јазик 3 39 35 34 3 6 19 5

Техничко образование со методика 20 20 17 4 3 2 8
Физичко и здравствено образование со 
методика 1 20 19 10 6 6 1

Физичко и здравствено образование со 
методика 3 28 23 22 3 4 8 3 4

Методика на наставата по ПО 3 12 11 8 4 1 3

Литература за деца и млади 3 3 2 1 1

Организација на училишната установа 1 1 1 1
Основи на природните науки 19 19 9 1 5 1 2

Француски јазик 1 1 1 1

Методика на наставата по англиски јазик 3 1 1 1
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Физичко воспитание и образование со 
методика 4 6 5 3 3

Музичко образование со методика 4 8 7 7 4 1 1 1

Музичко образование со методика 2 4 4 4 3 1
Методика на настава по македонски јазик2 18 17 17 7 4 6
Методика на наставата по мајчина јазик 6 6 4 2 1 1
Основи на информатиката 2 2 2 2
Основи на техничка култура со методика 2 2 2 2

Училишна педагогија  и училишна 
организација 8 7 2 1 1

Методика на наставата по природа 2 6 5 3 3

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2012

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Позитивна психологија 3 3 3 2 1

Методика на работа со деца со посебни 
потреби 4 2 2 1 1

Развојна психологија 11 10 4 3 1

Социјална психологија 2 2 1 1

Ментално здравје на деца и адолесценти 2 1 1 1

Педагошка психологија 15 13 9 4 3 1 1

Историја 21 10 7 6 1

Организација на предучилишна установа 1 / /

Предучилишна педагогија 2 2 2 1 1

Македонски јазик со култура на 
изразување 2 2 2 2

Англиски јазик 3 2 1 1

Социјална педагогија 1 1 1 1

Руски јазик 2 1 1 1

Основи на ликовно воспитание со 
методика 3 3 3 2 1
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Основи на музичко воспитание со 
методика 2 1 /

Религиски системи 3 2 2 1 1

Методика на наставата по ПиО 16 11 10 4 3 1

Музички инструмент 3 1 1 1

Методика на наставата по математика 12 8 6 2 3

Училишна педагогија 1 1 /

Основи на природните науки 15 15 6 3 2 1

Основи на природата 1 1 /

Основи на физичкото образование со 
методика 11 2 /

Образовна технологија 1 1 1 1

Методика на работа со надарени деца 5 4 4 2 1 1

Педагошка комуникација 1 / /

Методика на ВОР по култура на говор 2 2 2 1 1

Методологија на педагошкото 
истражување 6 2 1 1

Дидактика 1 8 7 3 3

Ликовна работилница 1 / /

Информатика 4 3 1 1

Методика на наставата по англиски јазик 2 2 2 1 1

Методика на воспитно образовната работа 
по математика 1 5 3 2 1 1

Дидактика 2 6 4 2 1 1

Дидактика 7 7 1 1

Методика на ВОР по култура на говор 2 13 11 9 5 3 1

Методика на ВОР по култура на говор1 3 2 /

Методика на воспитно образовна работа 
по математика 2 12 10 8 7 1

Здравствено воспитување 1 1 1 1

Основи на физичкото воспитание со 
методика 4 5 4 2 1 1
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Физичко и здравствено образование со 
методика 1 5 2 1 1

Физичко и здравствено образование со 
методика 3 6 3 3 1 1 1

Методика на настава по математика 3 5 4 2 1 1

Методика на наставата по математика 4 5 4 /

Училишна педагогија и училишна 
организација 6 3 2 1 1

Методика на настава по македонски јазик 9 8 6 5 1

Методика на наставата по македонски 
јазик 3 7 6 3 2 1

Методика на наставата по мајчин јазик 4 2 2 /

Методика на наставата по македонски 
јазик 2 2 2 /

Литература за деца и млади 2 / /

Музички инструмент 2 6 3 3 3

Музички инструмент 4 1 1 1

Социологија на образование 6 5 4 1 1 1 1

Мултикултурно образование 3 3 3 1 1 1

Ликовно образование со методика 2 33 28 20 5 12 4

Методика на наставата по општество 6 4 2 1 1

Методика на наставата по природа 1 4 2 1 1

Методика на наставата по природа 2 6 5 4 3 1

Методика на наставата по природа и 
општество 3 5 4 1 1

Основи на педагогија 7 5 3 3

Техничко образование со методика 7 5 4 1 2 1

Теорија на воспитанието 3 3 3 1 2

Методика на воспитна работа 3 1 1 1

Основи на музичкото образование со 
методика 4 3 3 2 1 1

Музичко воспитание и образование со 
методика 1 2 2 2 1 1

Музичко образование со методика 2 3 1 1 1
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Музичко воспитание и образование со 
методика 2 3 3 3 2 1

Методика на наставата по природа 7 7 4 1 3

Географија 1 / /

Организација на училишната установа 2 2 2 2

Педагогија на слободното време 1 1 1 1

Ликовно воспитание и образование со 
методика 2 7 5 2 1 1

Ликовно воспитание и образование со 
методика 1 1 / /

Кукларство и сценографија 2 1 1 1

Детско ликовно творештво 1 / /

Физичко воспитание и образование со 
методика 1 8 7 5 2 1 1 1

Физичко воспитание и образование со 
методика 2 18 11 8 3 1 3 1

Методика на воспитно-образовната работа 
по природната и општествената средина 3 1 1 1 1
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ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ
СТРУМИЦА

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2011

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Дидактика 1 10 10 7 4 3 / / /

Дидактика 2 20 19 9 2 5 2 / /

Техничко образование со методика 11 9 8 6 1 1 / /

Математика 18 17 10 3 6 1 / /

Социологија на образованието 4 2 2 1 1 / / /

Основи на педагогија 7 3 1 1 / / / /

Литература за деца и млади 1 1 1 / 1 / / /

Руски јазик 2 2 2 2 / / / /

Училишна педагогија и училишна 
организација 13 13 6 4 2 / / /

Педагошка психологија 12 11 3 3 / / / /

Македонски јазик со култура на 
изразување 4 4 4 4 / / / /

Развојна психологија 4 4 1 / / / 1 /

Историја 21 18 11 5 4 2 / /

Ликовно образование со методика 1 1 1 / / / / / /

Ликовно образование со методика 2 5 3 3 / / / 1 2

Информатика 2 1 1 1 / / / /

Основи на природните науки 11 5 2 2 / / / /

Основи на информатика 3 / / / / / / /

Училишна организација 4 4 3 2 1 / / /

Теорија на воспитание 8 6 6 3 1 2 / /
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ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2011

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Дидактика 1 7 5 3 3 / / / /

Дидактика 2 13 13 12 7 3 2 / /

Техничко образование со методика 3 3 2 1 1 / / /

Математика 7 7 7 7 / / / /

Социологија на образованието 3 3 3 3 / / / /

Основи на  педагогија 3 3 3 1 2 / / /

Руски јазик 1 1 1 1 / / / /

Училишна педагогија и училишна 
организација 4 4 4 4 / / / /

Педагошка психологија 9 7 6 1 5 / / /
Македонски јазик со култура на 
изразување 2 2 1 1 / / / /

Развојна психологија 4 2 2 / 2 / / /

Историја 6 5 5 2 1 2 / /

Ликовно образование со методика 2 2 1 1 1 / 1 / /

Информатика 1 1 1 1 / / / /

Основи на природните науки 10 8 7 6 1 / / /

Основи на информатика 1 / / / / / / /

Училишна организација 4 4 1 1 / / / /

Теорија на воспитание 4 4 4 1 / 2 1 /
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ФЕВРУАРСКА  СЕСИЈА 2012

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Семејна педагогија 58 57 57 / 1 4 31 20  
Литература за деца и млади 68 60 60 / 9 27 21 1
Македонски јазик со култура на 
изразување 69 59 20 8 5 7 / /

Основи на природните науки 1 / / / / / / /
Филозофија 39 36 36 4 13 13 2 4
Педагошка психологија 8 6 2 / / 2 / /
Основи на педагогија 6 6 6 4 2 / / /
Англоамериканска култура и 
цивилизација 13 13 13 5 2 4 2 /

Англиска фонетика и фонологија 4 / / / / / / /
Физичко и здравствено образование со 
методика 1 44 31 21 5 7 2 6 1

Инклузивно образование 43 43 40 5 11 16 6 1
Методологија на педагошкото 
истражување 41 37 25 9 5 4 5 2

Позитивна психологија 7 7 7 / 1 3 3 /
Еколошко воспитание 3 3 3 / / 1 1 1

Педагошка комуникација 2 2 2 / / 1 1 /

Музичко образование со методика 1 60 58 52 22 14 10 3 3

Логика 43 43 43 11 12 7 9 3
Ликовно образование со методика 2 3 1 1 / 1 / / /
Училишна педагогија и училишна 
организација 51 47 26 14 8 / 3 2

Дидактика 2 12 10 2 1 / / 1 /
Математика 10 9 1 1 / / / /
Ликовно образование со методика 1 45 45 32 / 6 16 6 4
Влашки јазик 1 1 1 / / 1 / /
Мултикултурно образование 6 5 4 1 2 1 / /
Дидактика1 31 27 24 4 7 4 6 3
Социјална педагогија 4 4 4 / / 3 1 /
Семејна педагогија 16 16 16 / / 5 7 4
Основи на природните науки 1 / / / / / / /
Историја 4 4 / / / / / /
Социологија на образование 41 35 23 11 5 1 / 1
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Информатика 23 15 15 8 4 1 / 2
Развојна психологија 33 29 25 9 7 4 2 3

АПРИЛСКА СЕСИЈА 2012

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Дидактика 1 6 6 4 3 1 / / /

Дидактика 2 5 5 5 3 2 / / /

Математика 1 1 / / / / / /

Социологија на образованието 20 22 12  7 / 1 / /

Литература за деца и млади 24 24 10 5 3 2 / /

Методологија на педагошко 
истражување 6 6 6 1 5 / / /

Училишна педагогија и училишна 
организација 11 10 / / / / / /

Инклузивно образование 2 2 2 2 / / / /

Македонски јазик со култура на 
изразување 13        

13 13 3 4 6 / /

Развојна психологија 15 12 10 6 / / / /

Историја 4 4 4 2 2 / / /

Ликовно образование со методика 1 5 5 2 1 / 1 / /

Основи на природните науки 4 4 2 2 / / / /

Музичко образование со методика 1 4 4 4 1 1 1 / 1

Педагошка психологија 1 1 / / / / / /
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ЈУНСКА СЕСИЈА 2012

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Математика 17 15 10 3 2 1 2 2
Математика 5 5 4 1 1 1
Развојна психологија 1
Социологија на 
образование

7 7 1 1

Француски јазик 1 1 1 1
Педагошка 
психологија

4 4 2 1 1

Педагошка 
психологија

33

Англиски јазик 19 18 9 7 2
Англиски јазик 2 2 2 1 1
Основи на педагогија 3 2 1 1
Основи на педагогија 32
Руски јазик 3 3 2 2
Руски јазик 3 3 2 1 1
Основи на природните 
науки

19

Основи на природните 
науки

9 6 3 1 1 1

Македонски јазик 
со култура на 
изразувањето

7 5 3 2 1

Дидактика 1 2 1 1 1
Дидактика 1 3 3 1 1
Литература за деца и 
млади

5 5 5 5

Дидактика 2 30 30 28 5 8 11 1 3
Теорија на 
воспитанието

3 2 2 1 1

Теорија на 
воспитанието

22

Техничко образование 
со методика

2 1 1 1

Техничко образование 
со методика

26
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Социологија на 
образование

7 7 1 1

Социологија на 
образование

3 3 0

Македонски јазик со 
култура на изразување

3 3 3 3

Руски јазик 10 10 4 1 2 1
Руски јазик 1 0 0
Педагошка 
психологија

33

Педагошка 
психологија

4 2 2 1 1

Англиски јазик 2 2 1 1
Основи на природните 
науки

9 6 3 1 1 1

Основи на природните 
науки

19

Социологија на 
образование

2 2 2 1 1

Руски јазик 2 1 1 1
Развојна психологија 1 0
Основи на 
информатика

3 2 0

Основи на природните 
науки

19

Основи на природните 
науки

9 6 3 1 1 1

Македонски јазик со 
култура на изразување

7 5 3 2 1

Македонски јазик со 
култура на изразување

3 3 3 3

Мултикултурно 
образование

2 2 2 1 1

Мултикултурно 
образование

1 1 1 1

Техничко образование 
со методика

26

Теорија на 
воспитанието

22

Англиска фонетика и 
фонологија

8 6 4 1 2 1

Англиска граматика 1 
(морфологија)

6 6 5 1 1 2 1
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Англиска граматика 1 
(морфологија)

4 4 1 1

Ментално здравје на 
деца и адолесценти

1 1 1 1

Методика на работа 
со деца со посебни 
потреби

2 2 2 2

Методика на работа со 
надарени деца

8 8 8 2 3 3

Методика на работа со 
надарени деца

1 1 1 1

Методологија 
на педагошко 
истражување

5 5 5 2 3

Методологија 
на педагошко 
истражување

8 8 7 4 2 1

Англиска граматика 9 7 5 1 1 1 1 1
Естетика 41
Естетика 4 4 4 1 1 2

СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2012

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Методика на работа со 
надарени деца

3 3 3 1 2

Дидактика 1 8 2

Дидактика 2 4 4 4 2 2

Математика 4

Англиски јазик 12 9 4 2 1 1

Педагошка 
психологија

12 6 2 2

Развојна психологија 6 6 1 1

Руски јазик 4

Музичко образование 
со методика 2

5 4 3 1 2
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Основи на природните 
науки

18 12 2 2

Литература за деца 1 1 1 1
Музичко образование 

со методика 1
1

Англиска граматика 1
морфологија

2

Модул за рано учење на англиски јазик
Ноемвриска сесија – Модул за рано учење на англиски јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Јазични вежби 2 2 2 1 1 / / / 

Ноемвриска сесија – Модул за рано учење на англиски јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиска 
морфологија 2 2 1 1 / / / / 

Февруарска прва сесија – Предучилишно воспитување

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 9 9 6 3 2 / / 1 

Февруарска втора сесија – Предучилишно воспитување
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 1 1 / / / / / / 

Априлска сесија – Предучилишно воспитување

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 3 3 2 1 1 / / / 

Априлска сесија – Модул за рано учење на англиски јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Јазични вежби 1 1 1 / 1 / / /
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Струмица - Јунска прва сесија – Модул за рано учење на англиски 
јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиска 
граматика 1 
(морфологија)

6 6 5 1 1 2 1 / 

Струмица - Јунска втора сесија – Модул за рано учење на 
англиски јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиска 
граматика 1 
(морфологија)

4 4 1 1 / / / / 

Струмица - Јунска прва сесија – Одделенска настава
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 19 18 9 7 / 2 / / 

Струмица - Јунска втора сесија – Одделенска настава

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 2 2 1 1 / / / / 

Јунска прва сесија – Одделенска настава
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 4 4 4 3 / 1 / / 

Јунска втора сесија – Одделенска настава
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 1 1 / / / / / / 

Јунска прва сесија – Предучилишно воспитување

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 1 1 / / / / / / 

Септемвриска сесија – Предучилишно воспитување

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 1 1 / / / / / / 
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Септемвриска сесија – Одделенска настава
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 2 2 1 /1 / / / / 

Струмица - Септемвриска сесија – Одделенска настава
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 12 9 6 4 1 1 / / 

Струмица – Септемвриска сесија – Модул за рано учење на 
англиски јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиска 
граматика 1 
(морфологија)

2 2 / / / / / / 

Штип - Септемвриска сесија – Модул за рано учење на англиски 
јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Англиска 
граматика 1 
(морфологија)

1 1 1 1 / / / / 

Струмица - Октомвриска сесија – Модул за рано учење на 
англиски јазик

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиска 
граматика 1 
(морфологија)

3 3 2 2 / / / / 

Струмица - Октомврискаа сесија – Одделенска настава

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 5 5 5 1 3 1 / / 

Октомврискаа сесија – Одделенска настава
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Англиски јазик 1 1 1 1 / / / / 

Октомвриска сесија – Модул за рано учење на англиски јазик
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Јазични вежби 1 1 1 / 1 / / / 
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КАТЕДРА ПО ИСТОРИЈА СО АРХЕОЛОГИЈА

ПОМОШНИ ИСТОРИСКИ НАУКИ
проф. д-р Ѓорѓи Чакарјаневски

-  Феврурска  (2012)  сесија:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Помошни 
историски науки

12 12 12 2  4 4 / 2

-  Априлска сесија (2012):

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Помошни 
историски науки

3 3 3 / 2 / / 1

 

Постигнати резултати на студентите по одделни предмети
Предмет: Вовед во историските студии и методологија
Наставник/ци: проф. д-р Тодор Чепреганов

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во априлска 
сесија:

Пријавени
Полагале

Положиле
Успех

писмено усно 6 7 8 9 10
3 3 3 2 1

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во октомвриска 
сесија

Пријавени
Полагале

Положиле
Успех

писмено усно 6 7 8 9 10
        1   1 1

Предмет: Вовед во историските студии и методологија
Наставник/ци: проф. д-р Тодор Чепреганов

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
септемвриската испитна сесија. Во септемвриската испитна нема 
пријавени студенти.
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Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех
писмено усно 6 7 8 9 10

Табеларен приказ за постигнатиот успех на студентите во 
октомвриската  испитна сесија

Пријавени
Не се 
јавиле

Полагале
Положиле

Успех
писмено усно 6 7 8 9 10

        1   1 1

Февруарска испитна сесија I декада:
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации 8 8 8 3 3 2 0 0 

Февруарска испитна сесија  II декада:
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации

9 9 9 4 3 0 1 1 

Јунска испитна сесија I декада:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Класични 
цивилизации

      6      6       6  1 2  2  0  1

Јунска испитна сесија I I декада:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Класични 
цивилизации

      12      12       12  1 9  0  2  0

Октомвриска  испитна сесија:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации

        1      1       1  0  0  0  1   0 

Октомвриска  испитна сесија:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Класични 
цивилизации         2      2       2  1  0  0  1   0 
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Септемвриска сесија:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Преродбата 
и културните 
процеси во ХIХ 
и ХХ век во 
Македонија

3 1 1   1

Февруарска испитна сесија:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации 17 17 17 7 6 2 1 1 

Априлска испитна сесија:
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации

2 2 2 0 2 0 0 0 

 Јунска  испитна сесија:
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Класични 
цивилизации

      18      18       18  2 11  2  2  1

Октомвриска  испитна сесија:
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10
Древни 
цивилизации

        1      1       1  0  0  0  1   0 

 
Октомвриска  испитна сесија:

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Класични 
цивилизации         2      2       2  1  0  0  1   0 

Февруарска сесија прв термин
Катедра за историја со археологија 

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Помошни 
историски науки 12 12 12 2  4 4 / 2

Вовед во 
археологијата 17 17 16 6 6 / 1 3
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Древни 
цивилизации 8 8 8 3 3 2 / / 

Праисториска 
и античка 
археологија

1 1 1 1 / / / /

Февруарска сесија – втор термин
Катедра за историја со археологија 

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации

9 9 9 4 3 / 1 1 

 
Апрлиска сесија
Катедра за историја со археологија 
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Вовед во 
историски науки и 
методологија

3 3 3 /  / / 2 1 

Помошни 
историски науки 3 3 3 / 2 / / 1

Вовед во 
археологијата 16 14 13 5 6 1  / 1

Јунска сесија – прв термин
Катедра за историја со археологија 

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Древни 
цивилизации       6      6       6  1 2  2  0  1

Праисториска 
археологија 16 14 13 5 6 1  / 1

Античка 
археологија 13 13 7 4 1 1 1 /

Класични 
цивилизации       6      6       6  1 2  2  /  1

Преродбата и 
создавањето на 
балканските нации

4 4 4 / /  / 2 2 

Светот и Европа 
од XVIII-XX век 6 6 6 2 1 / / 3 

Преродбата 
и културните 
процеси во XIX 
и XX век во 
Македонија

1 1 1 /  /  / 1  /
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Јунска сесија – втор термин
Катедра за историја со археологија 

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Класични 
цивилизации       12      12       12  1 9  /  2  0

Светот и Европа 
од XVIII-XX век 1 1 1 / / / 1 /

Преродбата 
и културните 
процеси во XIX 
и XX век во 
Македонија

1 1 1 / / / / 1

Септемвриска сесија
Катедра за историја со археологија 
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Вовед во 
археологијата 1 1 1 / / / / 1

Праисториска 
археологија 4 4 4 1 1 2  / /

Античка 
археологија 7 7 7 3 2 1 1 /

Преродбата 
и културните 
процеси во XIX 
и XX век во 
Македонија

3 1 1 / / / / 1

Октомвриска сесија
Катедра за историја со археологија 
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Вовед во 
историски науки и 
методологија

1 1 1 / / / / 1 

Древни 
цивилизации

        1      1       1  /  /  /  1   / 

Праисториска 
археологија

1 / / / / / / /

Античка 
археологија

2 2 2 1 1 / / /

Класични 
цивилизации

        2      2       2  1  /  /  1   / 
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Февруарска сесија 2012:
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Вовед во 

археологијата
17 17 16 6 6 / 1 3

Праисториска 

и античка 

археологија

1 1 1 1 / / /

Априлска сесија 2012
Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Вовед во 
археологијата 4 4 4 1 2 1 / /

Праисториска 
и античка 
археологија

/ / / / / / / /

Јунска сесија 2012

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Праисториска 

археологија
16 14 13 5 6 1  / 1

Античка 

археологија
13 13 7 4 1 1 1 /

Вовед во 

археологијата
/ / / / / / / /

Септемвриска сесија 2012

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Праисториска 
археологија 4 4 4 1 1 2  / /

Античка 
археологија 7 7 7 3 2 1 1 /

Вовед во 
археологијата 1 1 1 / / / / 1
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Октомвриска сесија 2012

Предмети Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 10

Праисториска 

археологија
1 / / / / / / /

Античка 

археологија
2 2 2 1 1 / / /

Вовед во 

археологијата
/ / / / / / / /

4. Техничка опременост
Факултетот за образовни науки располага со една компјутерска 

лабораторија.

5. Просторни услови
Факултетот располага со десет предавални и една просторија за 

кукларство и сценографија. Најголем дел од просторните услови на 
Факултетот се реновирани и санирани.

6. Издавачка дејност
На Факултетот за образовни 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 
наставен кадар на факултетот.  За да се 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. 

Од академската 2011/2012 година се издадени следниве учебници:
 – Снежана Ставрева Веселиновска, (2011), ОСНОВИ НА 

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 
Е-библиотека.

 – Снежана Ставрева Веселиновска, (2011), ЗДРАВСТВЕНО 
ВОСПИТАНИЕ, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Е-библиотека.

 – Снежана Ставрева Веселиновска, (2011), ПРАКТИКУМ ПО 
ОСНОВИ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ, Универзитет „Гоце Делчев“, 
Штип, Е-библиотека.

 – Виолета Николовска, (во коавторство) ПРИРАЧНИК ЗА 
НАСТАВАТА ПО НЕМАЈЧИН ЈАЗИК за наставниците во 
основното, средното и високото образование, Британски совет, 2011.

 – Виолета Николовска, е-скрипта „Македонски јазик со култура на 
изразувањето“ (Факултет за образовни науки, ДУ „Гоце Дечев“ - 
Штип, 2012)

 – Илија Клинчаров и Билјана Попеска, (2011),  Практикум по 
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основи на физичко образование со методика за групата одделенска 
настава учебното помагалo за групата одделенска настава по 
предметот Основи на физичко воспитание и образование со методика 
за практична настава на студентите на Педагошкиот факултет.

7. Научноистражувачка работа
Листата на проекти и обуки кои се во тек на реализација:

1. Учество на работилниците на УНИЦЕФ на две теми – Инклузија и 
Ран детски развој.

 – Инклузивно образование – од 23/26 август
 – Ран детски развој – од 31август до 2 септември;

2. Учество на работилница, УНИЦЕФ проект: Градење на 
капацитетите за јазична и математичка писменост за 
унапредување на резултатите од учењето кај учениците, 14-17 мај 
2011, Охрид.

3. Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меќурелигиски 
дијалог преку градење на капацитетите на медиумите и 
религиските претставници, Фондација Конрад Аденауер (КАС) и 
Институт за демократија „Societas Civilis“ (IDSCS), 24.11.2011.

Факултетот за образовни науки ја продолжува соработката со 
Мисијата на ОБСЕ на проектот „Зајакнување на капацитетите на идните 
наставници и други професионалци за работа со деца во мултиетничко 
општество“.

Проф. д-р Никола Смилков
1. Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски 

дијалог преку градење на капацитетите на медиумите и 
религиските претставници, Фондација Конрад Аденауер (КАС) и 
Институт за демократија „Societas Civilis“ (IDSCS), 24.11.2011.

Проф. д-р Блаже Китанов
1. Градење на капацитетите за  јазична и математичка писменост за 

унапредување на резултатите од учењето кај учениците, поддржан 
и овозможен од УНИЦЕФ, а реализиран од страна на МЦГО. 14-17 
мај 2011.

Проф. д-р Владо Петровски
1. Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меќурелигиски 

дијалог преку градење на капацитетите на медиумите и религиските 
претставници, Фондација Конрад Аденауер (КАС) и Институт за 
демократија „Societas Civilis“ (IDSCS), 24.11.2011.

Проф. д-р Виолета Николовска
1. Учество во проектот Македонски јазик за децата на иселениците - 

Биро за развој на образованието (член на работна група)
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2. Учество во Летниот камп за дијаспората (изведувач на настава по 
македонски јазик), Охрид 12. - 19.8.2012 год. 

3. Соработник на проектот „Толковен речник на македонскиот јазик“ - 
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје

Проф. д-р Ленче Милошева
1. AEIF Project:  Equal Access through Service Learning for Persons with 

Disabilities implemented through the Macedonian American Alumni As-
sociation (MAAA) 

Доц. д-р Кирил Барбареев
1. TEMPUS STREW: Building Capacity for Structural Reform in Higher 

Education of Western Balkan Countries. 2010-2012.
2. IPA CROSS-BORDER PROGRAMME. BRIDGES – BRIDGING UNI-

VERSITIES AND ENTERPRISES. 2011-2012.
3. Проект „Далеку а блиску“ Министерство за надворешни работи. 

Сектор за следење на националните приоритети на Република 
Македонија.

Семинари
 • “Knowledge and creativity = Power”. Strengthening Capacity to Work 

in a Multi-Ethnic Context for professionals in Education and Social Ser-
vices. From 29 September to 2 October 2012, Ohrid. The OSCE Mission.

Доц. д-р Борче Костов
1. Обука за Инклузивно образование спроведена од меѓународни 

консултанти на EENET (Enabling Education Network), Скопје, 23-25 
август 2011 година.

2. Проект “Contacts for the Common Future” organized by Youth Alliance 
Krusevo and UNESCO Youth Club of Thesaloniki, Крушево: 23-27 
Февруари 2011, Солун: 25-29 Мај 2011 год.

Проф. д-р Тодор Чепреганов
Главен истражувач во проект 
Britanskata diplomatija i ideite za federacii, unii, konfederacii vo 

Jugoisto~na Evropa 1941-1945 (домашен).
Собирање на сеќавања од лица од Егејска Македонија (координатор).
Учесник во проект NISE „National Movements and Intermediary Struc-

tures in Europe”, (меѓунарден).

Асс. д-р Билјана Попевска
1. Септември, 2011 - Обука во организација на УНИЦЕФ на тема: 

Изготвување на национална програма за професионален развојн за 
ран детски развој.

2. Ноември, 2011 – Работилница на тема: „Користење на интеркултурната 
комуникација во часовите по методика“ кампус на Универзитет на 
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Југоситочна Европа – SEEU, Тетово.
3. Декември, 2011 – Учество на семинар на тема: Social skills and Respon-

sibilities of Teachers and Professional Staff in Schools, во организација 
на OBSCE, Струмица.

Асс. д-р Деспина Сивевска
1. Семинар на тема: Изготвување на национална програма за 

професионален развој на Ран детски развој, организиран од страна на 
УНИЦЕФ, Скопје, 31.8-2.9. 2011.

2. Работилница на тема: „Користење интеркултурна комуникација 
во часовите по методологија” во Кампусот на Универзитетот 
за Југоисточна Европа – SEEU, Тетово, 11 -12 ноември, 2011 
(финансирана и поддржана од Владата на Шпанија преку Фондот 
за милениумски развојни цели, а во партнерство со UNESCO  и 
програмата на Обединетите нации за Интеретнички дијалог и 
соработка (UN programme to enhance Inter-Ethnic dialogue and col-
laboration)

3. Семинар на тема:  Social Skills and Responsibilities of Teachers and Pro-
fessional Staff in Schools, организирана од страна на OSCE, Струмица, 
16.12 до 18.12.2011.

Асс. м-р Ирена Китанова
1. Инклузивно образование организирана од страна на УНИЦЕФ, која 

се реализира од 23 до 26 август, 2011 во Скопје.
2. Градење на капацитетите за  јазична и математичка писменост за 

унапредување на резултатите од учењето кај учениците, поддржан 
и овозможен од УНИЦЕФ, а реализиран од страна на МЦГО, 14-17 
мај 2011.

Асс. м-р Даниела Коцева
1. Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меќурелигиски 

дијалог преку градење на капацитетите на медиумите и 
религиските претставници, Фондација Конрад Аденауер (КАС) и 
Институт за демократија „Societas Civilis“ (IDSCS), 24.11.2011.

1. Објавени трудови
Во текот на оваа година наставниот кадар на Педагошкиот факултет 

има публицирано и презентирано околу 124 научни трудови, како во 
земјава така и надвор од неа.
1. Кitanov, B., (2011) The profession – teacher and the modern society, 

Петти научен собир Образование за хумано општество,Охрид.
2. Китанов, Б., Китанова И., (2012), Простумот на Коле Чашуле 

наспроти бугарската скаменета визија, Воспитание: Факултет за 
образовни науки, Штип.

3. Emilija Petrova Gjorgjeva (2011), NEW APPROACHЕS TO EDUCA-
TION OF CHILDREN IN CONTEMPORARY CONDITIONS, World 
conference on Educational sciences, Bahcesehir University, ELSEVIER 
Ltdm PUBLISHING AGREEMENT, Istanbul.
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4. Emilija Petrova Gjorgjeva, Vlado Petrovski, Snezana Mirascieva, Sn-
ezana Kirova (2011), SOLVING THE PROBLEM OF WASTE, World 
conference on Educational sciences, Bahcesehir University, ELSEVIER 
Ltdm PUBLISHING AGREEMENT, Istanbul.

5. Vlado Petrovski, Emilija Petrova Gjorgjeva, Snezana Mirascieva 
(2011), Multiculturalism, globalization and the implications on the edu-
cation, World conference on Educational sciences, Bahcesehir Univer-
sity, ELSEVIER Ltdm PUBLISHING AGREEMENT, Istanbul.

6. Mirascieva, S.(2011). Theory and practice of communication in the edu-
cational process International Scientifi c Symposium ”Education between 
tradition and modernity” Ohrid, 22-24 September, 2011.

7. Mirascieva, S., Petrovski, V.(2011). Communication competencies requ-
ired of managers in education, International Scientifi c Symposium”Edu-
cation between tradition and modernity” Ohrid, 22-24 September, 2011.

8. Mirascieva, S. (2011). For some new tendency in the process of evalu-
ation in teaching, VI Меѓународен балкански конгрес „Современото 
општество и образованието“, 29.09-01.10.2011,Охрид.

9. Мirascieva, S., Petrovski, V., Gorgeva, P. E. (2011). Educational institu-
tions, communication with public and quality of the life, VI Меѓународен 
балкански конгрес „Современото општество и образованието“, 
29.09-01.10.2011, Охрид.

10. Miloseva, L.(2011).Social relationships, emotions and competencies in 
the context of informal learning. Iskanja. ( Vzgoja - Pre-Vzgoja ) .Uredni-
ka : Skalar V.,& Dobrnjic Decman O. Leto 29, stevilka 41,42, junij, 2011, 
Celje, Slovenija. pp.23-37,COBISS 1.01.

11. Милошева, Л. (2011). Поврзаноста на теоријата за умот и 
егзекутивните дисфункции кај деца со пореметувања од аутистичен 
спектар (прв дел). Medicus– информативен гласник на јавното 
здравство- Штип, година 6, број 11, септември, 2011.

12. Miloseva, L. (2011). Association between self-oriented perfectionism, 
levels of positive and negative affect, and test performance in test situ-
ation. Iskanja. (Vzgoja- Pre-Vzgoja ). Leto 29, 43,44, December, 2011, 
Ljubljana, Slovenia.

13. Miloseva, L . (2011). The importance of social relationships and emoti-
ons in the learning context. Journal of Education, JE Year LX, 4, Decem-
ber, 2011, Belgrade, Serbia.

14. Miloseva, L.(2012). Can automatic thoughts and test anxiety explain 
school success and satisfaction in adolescents? Primenjena Psihologi-
ja,1,January, 2012, Novi Sad, Serbia.

15. Miloseva, L.(2012). Perfectionism, levels of positive and negative affect 
and test performance, after midterm test in developmental psychology. 
January, 2012, Pedagogy, vol.67, 7, Belgrade, Serbia.

16. Милошева, Л. (2011). Перфекционизмот ориентиран кон очекувањата 
на другите како маладаптивна ориентација кај студентите во тест 
ситуација. Воспитание, год.7, број 11, 2010/2011.
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17. Милошева, Л. (2012). Психологија на болка: Психолошки аспекти 
на болката и постапки на сузбивање. Medicus–информативен гласник 
на јавното здравство-Штип,година 7, број 15, септември, 2012.

18. Милошев, В., & Милошева, Л. (2012). Миофацијален болен синдром 
во краниомандибуларна регија. Medicus–информативен гласник на 
јавното здравство- Штип, година 7, број 15, септември, 2012.

19. Кирил Цацков, Application of computers and educational com-
puter software in teaching nature and society, Шести сипозиум со 
меѓународно учество на тема: ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И 
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА – ТИО6, Чачак, 
3-5 јуни 2011.

20. Цацков , К  V- Македонско- руска  научна конференција Сергеј 
Михајлов,музички педагоф, творец и реализатор на првата опера во 
Македонија „Палјачи“ 17-19 јуни, Охрид, 2012.

21. Сивевска Д., Цацков, О., Улогата на воспитувачот во реализирањето 
на воспитно-образовната дејност во предучилишната установа, VIII 
Симпозијум са међународним учешће „ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ“, 
30 – 31. март 2012, Сокобања

22. Sivevska D., Cackov K., Computer in methods of teaching nature and 
society-indispensable factor for the development of individual thou-
ght,  inventiveness and creativity (Компјутерот во методиката на 
наставата по природа и општество-незаменлив фактор за развојот на 
индивидуалната мисла, креативност и творештво) TECHNICS AND 
INFORMATICS IN EDUCATION 4th International Conference, Techni-
cal Faculty Čačak, 1−3rd June 2012. (http://www.tfc.kg.ac.rs/tio2012 )

23. Sivevska D., Cackov K., Interpersonal communication-condition for 
successful teaching, »Konferencije Informacione tehnologije i razvoj ob-
razovanja - ITRO 2012« Zrenjanin, 29. Jun 2012 (http://www.tfzr.rs/itro/
index_sr.html).

24. Виолета Николовска, Нормата и македонската наука за јазикот. 
Зборник на трудови од Научниот собир Стандарднојазичната норма 
и македонскиот јазик - Јазикот и идентитетот, едиција Јазикот наш 
денешен, книга 20, Скопје, 2011.

25. Виолета Николовска, Македонската лингвистика и 
литературнојазичната норма. Зборник од трудови од XV научен 
собир Денови на Благоја Корубин, одржан на 11 и 12 мај 2011 г. 
во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 
(предадено за печат).

26. Виолета Николовска, Кирилицата и економската моќ. Зборник 
на трудови од II Меѓународна научна конференција одржана на 
Корпоративниот меѓународен славјански универзитет во Св. Николе–
Тамбов на тема „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ (култура, 
славјанство и економија) на 17 и 18 март 2011 година (предадено за 
печат).

27. Виолета Николовска „Литературните јазици во современ контекст“, 
Годишен зборник на Филолошкиот факултет при ДУ „Гоце Делчев“ - 
Штип, год 3, том 3 2012 (предадена за печат).
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28. Виолета Николовска „Од семантиката на фати и фатален“, научно 
списание „Македонски јазик“, бр. 63 (трудот е позитивно рецензиран 
и предаден за печат).

29. Виолета Николовска „Уметност на маргините“, Годишен зборник 
на Факултетот за образовни науки (во поканата што ја добивме не 
стоеше за кој број ги даваме трудовите - 2012 година).

30. Виолета Николовска „Полска семантичка синтакса“, Зборник 
на МАНУ (трудот дојде кај мене да го проверам пред печатење, но 
немам информација дали е веќе излезен од печатница) 2012.

31. Barbareev, K. (2011). Key recommendations of European institutions 
and other international organisations for initial education of teachers. VI 
меѓународен Балкански конгрес за образование и наука. 30 септември 
и 1 октомври, 2011 година. Охрид.

32. Barbareev, K. (2011). Model of initial education and professional de-
velopment of a teacher/ educator. Mеѓународен научен симпозиум 
воспитанието и образованието меѓу  традиционалното  и современото. 
Oхрид, 22-24 септември 2011.

33. Barbareev, K. (2011). Competences as a professional standard. III SYM-
POSIUM OF INTERNATIONAL PARTICIPATION. “Education in 21 
century”. BITOLA, 09.12.2011.

34. Barbareev, K (2012). CULTURE OF QUALITY IN UNIVERSITY 
TEACHING. South East European University A National Higher Educa-
tion Conference Quality of Learning and Teaching: Policy and Practice. 
12 June 2012.

35. Kirova S., Petkovska B., Koceva D., (2012): Investigation of motivation 
and anxiety in Macedonia while learning English as a second/foreign lan-
guage,  4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES 
(WCES-2012) 02-05 February 2012, Barcelona, Spain.

36. Борче Костов, меѓународен научен симпозиум „Васпитач у 21 веку“ 
, Соко Бања, 23.03.2011 год., со тема „Значај и улога педагога из 
уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем 
вртичу“.

37. Борче Костов, интернационална конференција “European values 
For The Future Of Southeastern European Countries” Крушево, 01-05 
септември.

38. Борче Костов, меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и 
образованието меѓу традиционалното и современото“, Охрид, 22-24 
септември, 2011 год., со тема „Современите дилеми во естетското 
воспитание“.

39. Проф.д-р Блаже Китанов, м-р Ирена Китанова (2011) “Простумот 
на Коле Чашуле наспроти бугарската скаменета визија“, XXX-
VIII меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар 
за македонски јазик, литература и култура на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во  Скопје.

40. Попеска, Б., Митевска, К., Митевски, О. (2011) Општествено – 
етичките особини на спортистите, Просветно дело, бр 1, Скопје, 69 
– 75.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

239

41. Попеска, Б.,  Митевски,О., Митевска, К. (2011) Релации на моторните 
тестови за проценка на координација со моторни тестови за проценка 
на други моторни способности кај деца од 7 годишна возраст, Физичка 
култура, бр.1, 54 – 57 

42. Митевска, К., Попеска, Б. (2011) Моралните особини во функција на 
подобри спортски резултати, Просветно дело, Скопје (во печат).

43. Popeska,B. & Klincarov,I. (2011) Differences in strength performances 
between groups of 7 year old male macedonian pupils with different lev-
els of explosive strength abilities, In proceedings book of the  6th FIEP-
EUROPE Congress, “Physical education in 21 st centry – pupils compe-
tence” (386 - 393).Porec: Croatian kinesiology Federation

44. Klincarov,I. & Popeska,B. (2011) Model for physical education content 
standards at early stages of primary education in the Republic of Macedo-
nia, In proceedings book of the  6th FIEP-EUROPE Congress, “Physical 
education in 21 st centry – pupils competence” (250 - 256).Porec: Croa-
tian kinesiology Federation

45. Митевски, О., Попеска, Б., Петрушева, М.К. (2011) Местото и 
улогата на моралното воспитување во воспитно – образовниот процес 
во спортот и физичкото образование, Федерација на училишен спорт, 
Зборник на трудови, 148 – 150.

46. Popeska, B., Stojanova, B., Mitevska – Petruseva, K (2011) Opinions 
for teaching subject sport and recreation determined among students 
from seven different faculties at the University “Goce Delcev” in Stip. 
VI international Scientifi c Conference  “Education for a human society”, 
29.IX – 1.X, Ohrid. Pg.1449 – 1455

47. Stojanova, B., Popeska, B., Mitevska – Petruseva, K (2011) Differences 
among male and female students at the University “Goce Delcev” in Stip 
about their opinion for the teaching subject sport and recreation. VI in-
ternational Scientifi c Conference “Education for a human society”, 29.IX 
– 1.X, Ohrid. pg.1441 – 1447.

48. Тодоровски, Д., Митевски, О., Попеска, Б (2011). Релации на 
конативните својства со умешноста во спортската гимнастика. 
Федерација нa училишен спорт, Зборник на трудови, стр. 226 – 228.

49. Митевски, О., Попеска, Б (2011) Тактичка подготовка во спортската 
гимнастика, Федерација нa училишен спорт, Зборник на трудови, 
стр.151 - 153.

50. Sivevska, D., Stojanova, B & Popeska,B. (2012) Research of parents at-
titudes concerning cooperation with primary schools in relation to their 
socio – demographic characteristics, 4th world Conference on educa-
tional Sciences (WCES, 2012), Barcelona. Spain: Procedia – Social and 
Behavioral Sciences 46 (2012) 2857 – 2861. 

51. Клинчаров, И., Митевска, О. & Попеска, Б. (2012) Разлики во 
силовите манифестации кај ученици од машки пол на 7 годишна 
возраст со различно ниво на репетитивни силови способности, VII 
Меѓународна научна конференција ФУНТЕК, Струмица (презентиран 
труд, во печат).



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

240

52. Митевски, О. & Попеска, Б (2012) Развојни промени во морфолошкиот 
простор кај  деца на 6 и 7 годишна возраст. VII Меѓународна научна 
конференција ФУНТЕК, Струмица (презентиран труд, во печат)

53. Попеска, Б., Митевски, О. & Митевска- Петрушева, К (2012) 
Карактеристики на моторичкиот развој на децата во рана училишна 
возраст. VII Меѓународна научна конференција ФУНТЕК, Струмица 
(презентиран труд, во печат).

54. Попеска, Б., Митевски, О. & Митевска- Петрушева, К (2012) 
Релации меѓу антропометриските и моторичките варијабли кај 
деца на 7 годишна возраст, VII Меѓународна научна конференција 
ФУНТЕК, Струмица (презентиран труд, во печат)

55. Sivevska D., Application of computers and educational computer software 
in teaching nature and society, Шести сипозиум со меѓународно учество 
на тема: ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 
ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА – ТИО6, Чачак, 3-5 јуни 2011

56. Сивевска Д., Интеркултурализмот и мултикултурализмот како 
дименизи на современиот воспитно-образовен систем ( Intercultur-
alism and multiculturalism as dimensions of the modern educational 
system), VI меѓународен Балкански конгрес за образование и наука 
на тема: СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕТО, 
Охрид, 30 септември и 1 октомври, 2011 година.

57. Сивевска Д., Подготвеноста на наставниците за примената на 
компјутерот во одделенската настава (The willingness of teachers for 
application of computers in primary school (I-V grade)), VI меѓународен 
Балкански конгрес за образование и наука на тема: СОВРЕМЕНОТО 
ОПШТЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕТО, Охрид, 30 септември и 1 
октомври, 2011 година

58. Sivevska D., Stojanova B., Popeska B., Research of parents’ attitudes 
concerning cooperation with primary school in relation to their socio-
demographic characteristics (Ставовите на родителите за соработката 
со основното училиште во релација со нивните социо-демографски 
карактеристики) 4th World Conference of Educational Sciences - 
WCES, University of Barcelona, Barselona, Spain, 2-5, February 2012 

59. Сивевска Д., Цацков, О., Улогата на воспитувачот во реализирањето 
на воспитно-образовната дејност во предучилишната установа, VIII 
Симпозијум са међународним учешће „ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ“, 
30 – 31. март 2012, Сокобања

60. Sivevska D., Cackov K., Computer in methods of teaching nature 
and society-indispensable factor for the development of individual 
thought,  inventiveness and creativity (Компјутерот во методиката на 
наставата по природа и општество-незаменлив фактор за развојот на 
индивидуалната мисла, креативност и творештво) TECHNICS AND 
INFORMATICS IN EDUCATION 4th International Conference, Techni-
cal Faculty Čačak, 1−3rd June 2012. (http://www.tfc.kg.ac.rs/tio2012 )

61. Sivevska D., Cackov K., Interpersonal communication-condition for suc-
cessful teaching, »Konferencije Informacione tehnologije i razvoj obra-



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

241

zovanja - ITRO 2012« Zrenjanin, 29. Jun 2012 (http://www.tfzr.rs/itro/
index_sr.html)

62. Попеска, Б., Стојанова, Б., Митевска – Петрушева, К. (2011) 
Ставовите за наставата по предметот Спорт и рекреација кај 
студентите од седум факултети во рамките на Универзитетот “Гоце 
Делчев” Штип, VI Меѓународен Балкански конгрес за образование и 
наука, Современото општество и образованието, Охрид (прифатен 
труд за презентација)

63. Стојанова, Б., Попеска, Б., Митевска – Петрушева, К. (2011) 
Разлики во ставовите за наставата по предметот Спорт и рекреација 
кај студентите од различен пол на Универзитетот “Гоце Делчев” во 
Штип, VI Меѓународен Балкански конгрес за образование и наука, 
Современото општество и образованието, Охрид (прифатен труд за 
презентација).

64. Jovanova-Mitkovska, S. (2011) Instruments and type of instruments that 
are used for evaluating in the teaching of natural scientifi c area, 14 th 
International conference, Belgrade: 16-8 th June

65. Jovanova-Mitkovska, S., Hristovska, D. (2011) Aplication of IT in 
teaching and effective learning in primary education, 4th International 
conference for theory and practice, Budapest: 9-11th June

66. Hristovska, D., Jovanova-Mitkovska, S. (2011) Family school partici-
pation, 4th International conference for theory and practice, Budapest: 
9-11th June

67. Jovanova-Mitkovska, S., Hristovska, D. (2011) Contemporary teacher 
and core competences for lifelong learning, WCETR, Nicosia, Kyrenia, 
North Cyprus, 05-9 July

68. Hristovska, D., Jovanova-Mitkovska, S. (2011) Computer information 
technology in the function of permanent high quality informal education 
of the teachers, WCETR, Nicosia, Kyrenia, North Cyprus, 05-9 July

69. Jovanova-Mitkovska, S. (2011). Initial teacher education and their com-
petences, International scientifi c conference of the Balkan Association of 
Pedagogical and Related Faculties, Ohrid:29.09.2011

70. Jovanova-Mitkovska, S. (2011). Math, natural science and ICT at kin-
dergarten, International congress on the topic of “Modern society and 
education”, Ohrid: 30 September – 1 October, 2011

71. Jovanova-Mitkovska, Snezana, Inicijalno obrazovanje, profesionalni 
razvoj i kompetencije predskolskih vasptaca- uvjeti i izazovi, Znanst-
veno-strucna konferencija sa medzunarodnim ucescem “Teorija i praksa 
ranog odgoja”, Zenica, 21 april 2012

72. Jovanova-Mitkovska, S.. Preschool, teacher – their abilities for re-
searching their own practice, International university conference, 130 
years preschool education in Bulgaria, 18-19 May 2012, Veliko Trnovo

73. Jovanova-Mitkovska, S. 2012, Teacher, violent behavior in primary 
school and possible preventive strategies, 5-th International conference 
for Theory and practice in education, University of Miskolc, Miskolc, 
Hungary, 14-16 June



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

242

74. Jovanova-Mitkovska, S., Math with thinking-situation, challenge, per-
spectives, 15th International Conference, Bucharest, Romania 28-30 
June, 2012

75. Jovanova-Mitkovska, S., Istrazivacki pristupi u drustvenim i humanis-
tickim naukama, Naucno- strucni skup Edukacija za buducnost, Zenica 
24,25 maj 2012

76. Jovanova-Mitkovska, S., Inicijalno obrazovanje i priprema vaspitaca, 
nastavnika za rad u inkluzivnom odelenju, 3ta konferencija sa medzun-
arodnim ucescem, Inkluzija u predskolskoj ustanovi i osnovnoj skoli-
kvalitet, pravednost i dostupnost obrazovawa, 15 juni 2012, Sremska 
Mitrovica

77. Snezana Stavreva-Veselinovska, Liljana Koleva Gudeva, 2011, The ef-
fect of teaching methods on cognitive achievement in biology studying, 
WCES–2011, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir 
University, Istanbul – Turkey, 03-07 February, Academic World Educa-
tion & Research Center, Near East University Post Offi ce, P.O. 943, Nic-
osia – Cyprus. Available online at www.sciencedirect.com 1877–0428 © 
2011 Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.138 Proce-
dia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 2521–2527

78. Snezana Stavreva-Veselinovska, Liljana Koleva Gudeva, 2011, Apply-
ing appropriates methods for teaching cell biology, WCES–2011, World 
Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul – 
Turkey, 03-07 February, Academic World Education & Research Center, 
Near East University Post Offi ce, P.O. 943, Nicosia – Cyprus. Available 
online at www.sciencedirect.com 1877–0428 © 2011 Published by Else-
vier Ltd.doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.199 Procedia Social and Behavio-
ral Sciences 15 (2011) 2837–2842

79. Snezana Stavreva-Veselinovska, Snezana Kirova, 2011, An attempt 
of integration of teaching contents of the subjects ecological education 
and English as a foreign language, , WCES–2011, World Conference 
on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul – Turkey, 03-
07 February, Academic World Education & Research Center, Near East 
University Post Offi ce, P.O. 943, Nicosia – Cyprus. Available online at 
www.sciencedirect.com 1877–0428 © 2011 Published by Elsevier Ltd. 
doi:10.1016/j.sbspro.2011.03.266 Procedia Social and Behavioral Sci-
ences 15 (2011) 1220–1225

80. Snezana Stavreva-Veselinovska, Milena Gokik, 2011, Awakening of 
the global awareness, WCES–2011, World Conference on Educational 
Sciences, Bahcesehir University, Istanbul – Turkey, 03-07 February, Aca-
demic World Education & Research Center, Near East University Post 
Offi ce, P.O. 943, Nicosia – Cyprus. Available online at www.sciencedi-
rect.com 1877–0428 © 2011 Published by Elsevier Ltd.doi:10.1016/j.
sbspro.2011.03.265 Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 
1214–1219

81. Snezana Stavreva-Veselinovska, 2011 MACEDONIAN STUDENTS’ 
PERCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL CONTENTS IN THEIR 



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

243

ENGLISH LANGUAGE CLASSES, 9th ELTA IATEFL CONFERENCE 
“TEACHING-LEARNING-ASSESSING: STRENGTHENING THE 
LINKS”, Faculty of Philosophy, Novi Sad, April 8-9.

82. Snezana Stavreva-Veselinovska, Jordan Zivanovik 2011, HEAVY 
METALS POLLUTION IN MUSCLE, CRAW, KIDNEY, LIVER AND 
PLANT FOOD GIVEN TO CHICKENS IN THE AREA AROUND 
PROBISTIP, Seminar of ecology – 2011, April 28-29, 2011, Sofi a.

83. Snezana Stavreva-Veselinovska, Jordan Zivanovik, 2011, DETERMI-
NATION OF HEAVY METAL DEPOSITION IN THE COUNTY OF 
PROBISTIP (MACEDONIA) USING DUST FROM LEAF AND FRUIT 
OF THE VINE AS BIOINDICATORS, Seminar of ecology – 2011, April 
28-29, 2011, Sofi a.

84. Snezana STAVREVA-VESELINOVSKA, Jordan ZIVANOVIK, 2011,  
DISTRIBUTION OF LEAD IN THE WATERS, SEDIMENT, RICE 
AND VEGETABLE CROPS IN THE BASIN OF THE RIVER BRE-
GALNICA, 27-30 april,  1st National Agriculture Congress and Exposi-
tion on behalf of Ali Numan Kıraç with International Participation, April 
27-30, ESKİŞEHİR, R. Turcija, pp. 269-277.

85. Snezana STAVREVA-VESELINOVSKA, MICROORGANISMS -IN-
DICATORS OF THE LEVEL OF SOIL POLLUTION WITH LEAD, 27-
30 april, 27-30 april,  1st National Agriculture Congress and Exposition 
on behalf of Ali Numan Kıraç with International Participation, April 27-
30, ESKİŞEHİR, R. Turcija, pp. 279-285.

86. Liljana Koleva Gudeva*, Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, Some 
Physiological Characteristics of Pepper (Capsicum annuum L.) Produced 
in vitro, e-JBio - Electronic Journal of Biology, 2011, Vol. 7(1): 1-5 ISSN 
1860-3122

87. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, From traditional to modern con-
cepts of teaching contents of the subjects the world around us and nature 
and society, International conference, TEACHER OF THE „CREATIVE 
SCHOOL” – ON HENRYK ROWID IN THE 65 Th ANNIVERSARY 
OF THE FOUNDING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRA-
COW, 26-27th Of May.

88. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011,  FACULTY OF EDUCATION 
STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT THEIR PRACTICAL TRAINING 
FOR THE IMPLEMENTATION OF TEACHING WORLD AROUND 
US / NATURE AND SOCIETY, International conference - TEACHER 
OF THE „CREATIVE SCHOOL” – ON HENRYK ROWID IN THE 65 
th ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF PEDAGOGICAL UNI-
VERSITY OF CRACOW, 26-27th of May. 

89. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, HOW TO USE AN ACTIVE 
BOARD IN THE CLASSROOM, 6 Megunarodni Sipozium - Tehnologi-
ja, Informatika i Obrazovanje – za društvo učenja i znanja, ČAČAK, 3 
– 5. Juni, pp. 420-429. UDK: 004:502.2

90. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, Students engagement in ecologi-
cal activities in schools, 4th International Conference, for Theory and 



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

244

Practice in Education Society and Education, 9-11 Jun, Budapest
91. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, Application of innovative mod-

els in teaching methods for nature and society studies and students’ suc-
cess, VI меѓународен Балкански конгрес за образование и наука на 
тема: СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕТО, 30 
септември и 1 октомври.

92. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, Ставовите на студенти од 
педагошкиот факултет за нивната практична оспособеност за 
реализација на настава по запознавање на околината, Меѓународниот 
научен симпозиум на тема: Воспитанието и образованието меѓу 
традиционалното и современото Охрид, 22-24 септември.

93. Snezana Stavreva Veselinovska, 2011, Students engagement in ecologi-
cal activities in schools, Practice and Theory in Systems of Education, 
Volume 6 Number 4, 2011, HU ISSN 17882591 (Online)   HU ISSN 
17883583 (Print), pp. 361-370.

94. Соња Петровска, Снежана Ставрева Веселиновска, 2010/2011 
– Ставовите на студентите од Педагошкиот факултет – Штип 
за квалитетот на моделот за практично оспособување на 
студентите – идни наставници, Списание за образовна теорија и 
практика ВОСПИТАНИЕ, год. 7, бр. 11 Штип, стр. 91-97, УДК: 
37.091.12:005.963.5 (497.731).

95. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, Biology teachers’ use of inter-
active systems to support reforms’ based science instruction, 4th World 
Conference on Educational Sciences –  Barcelona, Spain. February 02-05

96. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, Engagement of students in en-
vironmental activities in school, 4th World Conference on Educational 
Sciences – 2012. Barcelona, Spain. February 02-05

97. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, Distribution of lead in the wa-
ters, sediment, rice and vegetable crops in the basin of the river bregal-
nica, FIRST INTERNATIONAL BIOLOGY CONGRESS IN KYR-
GYZSTAN, Kyrgyzstan-Turkey Manas, 24-26 September 2012 , Bishkek, 
KYRGYZSTAN University

98. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, Environmental development, 
discourse of environmental awareness and competences of environmen-
tal actions and behavior, SEMINAR OF ECOLOGY – 2012, Union of 
Scientists in Bulgaria SECTION “BIOLOGY”, 26-27 април,Софија.

99. Snezana Stavreva Veselinovska, Sonja Petrocvska, 2012, Examination 
of students’ attitudes toward their participation in environmental activi-
ties in schools (comparatively rural - urban environment), International 
Conference “Education across Boarders”, Florina 5-7 October 2012

100. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, Застапеноста на еколошки 
теми во наставата за градење на еколошката свест и развој на 
компетенции за еколошка акција и еколошки одговорно однесување, 
IV КОНГРЕС НА ЕКОЛОЗИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СО 
МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 40 ГОДИНИ 
ОД ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО ЕКОЛОШКО 
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ДРУШТВО, Охрид, 11-15 октомври 2012 година.
101. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, What makes us think that the 

experiences and relationships of children with the natural world are so 
important?, MEDICAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM WITH INTER-
NATIONAL PARTICIPATION - “Traditions and modernity in medical 
geography and disaster medicine”, Sofi a, 25-26.10.2012

102. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, Representation of campylobac-
ter spp. In meat and meat products imported intо R. Macedonia, INTER-
NATIONAL CONFERENCE On “Towards future sustainable develop-
ment”, Shkodër, 16 - 17 November 2012.

103. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, TEACHING METHOD FOR 
INTRODUCTION TO NATURE AND SOCIETY AND STUDENTS’ 
SUCCESS - (Lesson – What is soil?)”, INTERNATIONAL CONFER-
ENCE On “Towards future sustainable development”, Shkodër, 16 - 17 
November 2012.

104. Vlado Petrovski (2011), „Contemporary modern industrial societies 
and the role of education“, Academic world education & research center, 
3rd World Conference on Educational Sciences, Istanbul – Turkey 03-07 
February. 

105. Vlado Petrovski, Emilija Petrova Gjorgjeva, Snezana Mirascieva 
(2011), „Multiculturalism, globalization and the implications on the edu-
cation“, Academic world education & research center, 3rd World Confer-
ence on Educational Sciences, Istanbul – Turkey 03-07 February.

106. Snezana Mirascieva, Vlado Petrovski, Emilija Petrova Gjorgjeva 
(2011), „Teaching in the religious education in the Republic of Macedo-
nia today“, Academic world education & research center, 3rd World Con-
ference on Educational Sciences, Istanbul – Turkey 03-07 February.

107. Emilija Petrova Gjorgjeva, Vlado Petrovski, Snezana Mirascieva, Sn-
ezana Kirova (2011), „Solving the Problem of Waste“, Academic world 
education & research center, 3rd World Conference on Educational Sci-
ences, Istanbul – Turkey 03-07 February.

108. Даниела Јакимова, (2011), “Општествените промени, образованието 
и образовната политика”, VI меѓународен Балкански конгрес за 
образование и наука на тема: СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 
И ОБРАЗОВАНИЕТО, 30 септември и 1 октомври, 2011 година, 
Конгресен  центар – Охрид.

109. Daniela Jakimova, (2011), “Meaning of education and differences in 
students educational achievements”, International Scientifi c Symposium, 
EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Ohrid, 
22-24 September 2011, Institute of Pedagogy.

110. Snezana Stavreva Veselinovskaa *, Liljana Koleva Gudeva,  Milena 
Djokic  2011, Applying appropriates methods for teaching cell biology, 
WCES–2010, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir 
University, Istanbul – Turkey, 04-08 February, Academic World Edu-
cation & Research Center, Near East University Post Offi ce, P.O. 943, 
Nicosia – Cyprus.
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111. Snezana Stavreva Veselinovskaa *, Liljana Koleva Gudeva,  Milena 
Djokic  2011, The effect of teaching methods on cognitive achievement 
in biology studying, WCES–2011, World Conference on Educational Sci-
ences, Bahcesehir University, Istanbul – Turkey, 04-08 February, Aca-
demic World Education & Research Center, Near East University Post 
Offi ce, P.O. 943, Nicosia – Cyprus.

112. Цацков Оливер, Сивевска Д, Меѓународен научен симпозиум 
„Васпитач у 21 веку“ , Соко Бања, 23.03.2011 год., со тема Улогата 
на  воспитувачот во реализацијата на воспитно образовниот процес 
во предшколските установи.,30-31 март, Сокобања, 2012.

113. Цацков, О, Сивевска Д, Подготвеноста на наставниците за 
примената на компјутерот во одделенската настава (The willingness 
of teachers for application of computers in primary school (I-V grade)), 
VI меѓународен Балкански конгрес за образование и наука на тема: 
Современото опшество и образованието , Охрид, 30 септември и 1 
октомври, 2011 година

114. Цацков , О, Цацков К,  V- Македонско- руска  научна конференција 
Сергеј Михајлов,музички педагоф, творец и реализатор на првата 
опера во Македонија „Палјачи“ 17-19 јуни, Охрид,2012.

115. Цацков Оливер, Активноста на македонскиот театар во српскиот 
печат по Втората светска војна,Меѓународна конференција,  Култура 
у дијалогу, Белград ,30 септември 2012.

116. Цацков Оливер, Последиците од Првата балканска војна во Штип 
и штипско , Научен собир “Струмица и струмичко за време на 
Балканските војни„ 25-27 октомври, Струмица (2012)

117. Ѓорѓи Чакарјаневски, Makedonizmot vo vremeto na Josif Kova~ev. 
Univerzitet „Goce Del~ev” – [tip. Institut za istorijaa i arheologija. 
Godi{en zbornik, br. 2., 2011., 9-16. 

118. Ѓорѓи Чакарјаневски, Kuzman Josifovski-Pitu, nacionalen deec. 
Macedński dyskurs niepodleg¬łościowy. Historia, Kultura, Literatura, 
Jęzik, Media. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakóv, 2011, 
69-75.

119. Ѓорѓи Чакарјаневски, Administratvnata podelba na bitolskiot region 
me|u dvete svetski vojni. Konzulat na Rpublika Srbija vo R. Makedonija. 
Bitola i Makedonsko-srpskite kulturni odnosi i vrski. Zbornik na trudovi 
od Me|unarodniot nau~en sobir. Bitola 2011, 329-348.

120. Ѓорѓи Чакарјаневски, Nekoi propagandni aktivnosti vo Make-
donija pod bugarska oku¬pacija (1941-1942). GINI, god. 54., br. 1-2., 
Skopje 2010, 111-127. (izleze od pe~at 2011)Тодор Чепреганов, 
„Македонското прашање на Првото заседание на Антифашистичкото 
собрание на народно-ослободување на Србија (АСНОС)“, Битола и 
Македонско-српските културни односи и врски (Зборник на трудови 
од Меѓународниот научен собир, одржан на 15-16 октомври 2010 
година во Битола), Битола, 2011, 55-60. Колнзулат на Република 
Србија во Р. Македонија-Битола, Битола, 2011.

121. Трајче Нацев, Сакрални објекти во Баргала, издавач Филолошки 
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факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип (во печат).
122. Трајче Нацев, Античката патна комуникација, СБОРНИК 

ДОКЛАДИ  НА НАУЧНИЯ СИМПОЗИУМ С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ, Самоков, Р.Бугарија.

123. Трајче Нацев, Винаријата од градот Баргала, Folia Balcanika, бр.2 
Филозофски факултет, Скопје.

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. 

Беа спроведени следниве избори во повисоки звања и реизбори на 
следниов наставен кадар:

Д-р Снежана Ставрева-Веселинова се избира во звањето редовен 
професор за наставно-научната област елементарно образование 
(системи и методи) на Факултетот за образовни науки при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип. 

М-р Даниела Коцева (Јакимова) се избира за соработник во звањето 
асистент за научната област социологија на културата и општа 
социологија на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. 

1. Други активности
Проф. д-р Никола Смилков
Учество во  групни изложби

 – 2010 – Меѓународно биенале на уметност на минијатура Горни 
Милановац Србија. 

 – 2010 - Изложба на модерна уметност  Малниц  Австрија.
 – 2011 – Мore than a form/ sculpture  Ликовна галерија, Горни Милановац, 

Србија.
 – 2011- EUROPEAN INDENTI  TIES EXPLORED digital exhibition fea-

turing  art from across Europe, Europe House, London, (www.europe.org.
uk/indeks/-/id/581/)

 – 2011 – Europe festival in Florence, Palazzo Giova e  – Casa della  Cre-
ativita www.notteblu.eu/index.php?view=details&id=153%3Aeuropean-
identitites-explored&option=com_eventlist&Itemid=60&lang=en

Патувања во странство:
Ленче Милошева, Од 12.8 до 30.8.2011 – научно истражувачки престој 

во Данска и Норвешка на Факултетот за образование,Универзитетот 
Орхус, Копенхаген и Факултет за општетствени науки, Одделение 
за психологија и Детска Универзитетска клиника, Универзитетот 
Копенхаген, Копенхаген; Факултет за психологија, Универзитет Берген, 
Берген, Норвешка.

Академско-стручно усовршување (едукација) од областа на 
клиничката развојна психологија и психотерапија:
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Ленче Милошева, септември, 2010-септември 2011 (прва година) 
- Системска и семејна психотерапија, Институт за брак, семејство и 
системска пракса, Скопје, (огранок и член на Европската асоцијација за 
системска и семејна психотерапија).

Доц. д-р Кирил Барбареев
Форум:
Учество на Европскиот форум на ректори на педагошките 

универзитети низ Европа во периодот од 15 до 17 септември. На овој 
форум активно учество зема проректорот за развој, инвестиции и 
одржување, доц. д-р Кирил Барбареев, кој имаше свое обраќање на тема 
„Глобализацијата и проблемите на образованието“ .

Трибини
 – „ПОДИГАЊЕ НА СВЕСНОСТА ЗА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП“. 

УГД 29.3.2012 година. Мултимедијален центар.  Организација на 
Фондацијата за развој на локалната заедница Штип и Младински 
образовен форум Скопје, како финален настан на вербал клубот дел 
од проектот „Младинска независност“.

 – ЕКТС (не) е клучен елемент за квалитетот на универзитетската 
настава“.24.12.2011 во хотел Оаза, Штип. 

 – Дебата на тема – Култура и спорт. 25.10.2011 Универзитет„Гоце 
Делчев“ – Штип.

Колумни
 – „ПЕДАГОШКИ ПЛУРАЛИЗАМ И НОВ УЧИТЕЛ ЗА НОВОТО 

ВРЕМЕ“ - Нова Македонија, вторник 20.12.2011 година.
 – „Воспитна и образовна метафизика“ - Нова Македонија, 31.1.2012. 

година

Друго
 – Реферат по повод одбележувањето на денот на Сесловенските 

просветители светите Кирил и Методиј. Свечена академија, 23.5.2012 
година.
Сала на општина Штип, 19.00 часот

Виш лектор м-р Снежана Кирова
Рецензент на трудови на научна конференција
(2012): Certifi cate of Appreciation – Member of the International Review 

Board at InSITE 2012 Conference, June 22-27, Montreal, Canada

Тодор Чепреганов
Зборник на документи: 

1. Граѓанската војна во Грција во британската дипломатска 
кореспонденција 1945-1949. Документи. Проф. д-р Тодор Чепреганов, 
прф д-р Лилјана Пановска, ИНИ, 2011.
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2. Велика Британија и Македонија. Документи (1918-1940), Избор, 
превод и      редакција проф. д-р Тодор Чепреганов, м-р Теон Џинго, 
Институт за национална историја, Скопје 2011. 274.

Монографија:
1. Тодор Чепреганов, Politikata na Soedinetite Amerikanski Dr`avi i Velika 

Britanija   sprema Makedonija vo tekot na Vtorata svetska vojna. ИНИ, 
Скопје, 2012.

Сценарија за ТВ серии:
1. Македонската национална платформа во текот на антифашистичката 

и народноослободителната војна и создавањето на современата 
македонска држава  (2011)

2. Идејата за обединување на Македонија во сферата на британскиот и 
американскиот интерес во текот на Втората светска војна (2011).

3. ДФ/НР Македонија 1944-1950 (2011).
4. Јосип Броз Тито и Македонија.
5. Позициите и активностите на Черчил во втората светска војна и по 

неа во врска со Грција и македонското прашање.

Доц д-р Трајче Нацев
Изложби:

1. Автор на постојаната археолошка поставка (Оддел за праисторијата) 
на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип.

Изработка на проекти за конзерваторско реставраторски работи:
1. Превентивни конзерваторски реставраторски работи на објект 

Театар на археолошкиот локалитет Стоби.
2.  Конзерваторско-реставраторски работи на објект Дуќани на улицата 

„Виа      Сакра“ на археолошкиот локалитет Стоби.
3. Конзерваторско реставраторски работи на северозападниот бедем на 

археолошкиот локалитет Стоби.

Раководител на конзерваторско реставраторски работи:
1. Конзерваторско реставраторски работи на објект Храм на 

археолошкиот локалитет Стоби.
2. Конзерваторско реставраторски работи на објект Куќа со триклиниум 

на археолошкиот локалитет Стоби.
3. Конзерваторско реставраторски работи на објект Театар на 

археолошкиот локалитет Стоби.

Раководител на археолошки истражувања:
1. Археолошки истражувања на Могила 1 на археолошкиот локалитет 

Денкини Чуки село Конче. 
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Стручен консултант на археолошки истражувања:
1. Археолошки истражувања на локалитетот Бања - Банско, носител 

на проектот НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј Струмица.

2. Археолошки истражувања на локалитетот Црвено Поле село 
Барбарево – Ново Село, носител на проектот НУ Завод за заштита 
на спомениците на културата и Музеј Струмица.

3. Археолошки истражувања на локалитетот Баргала село Козјак, 
носител на проектот НУ Завод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј Штип.

4. Археолошки истражувања на локалитетот Свети Пантелејмон и 
Плоча село Брест, носител на проектот НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј - Штип.

Научен консултант на конзерваторско-реставраторски работи 
надвор од Р.Македонија:
1. Стручен консултант на конзервација,реставрација и реконструкција 

на утврдувањето и црковниот анасамбал (базилика од IV век, базилика 
од VI век и црква „Свети Спас“ (Вознесени Христово) од XV век на 
археолошкиот локалитет Цари Мали Град село Белчин, Oпштина 
Самоков, Р.Бугарија.    

Добиени проекти од конкурси:
1. Археолошки истражувања на могила 1 на археолошки локалитет 

Денкини Чуки село Конче. Проектот е добиен од конкурсот објавен 
од страна на Министерство за култура на Р.Македонија. Добиени се 
150.000,00 иилјади денари.

Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси
1. Никола Смилков, (2011) МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА НА БАЛКАНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА 
НА ПЕДАГОШКИ И СРОДНИ ФАКУЛТЕТИ ОХРИД  Р. 
МАКЕДОНИЈА.

2. Nikola Smilkov,  (2011) Second International Ceramic Workshop on Ce-
ramic Arts, Knydos Culture and Art Academy Datca Turkey.

3. Nikola Smilkov,  (2012) Меѓународно биенале на уметност на 
минијатура, Горни Милановац Србија. 

4. Никола Смилков, (2012) Меѓународен симпозим за керамика, Дача 
Турција.

5. Miloseva, L. (2011). Interpersonal and cognitive factors in depressive 
adolescent symptomatology. XV European Conference on Developmen-
tal Psychology. August 23-27, Bergen, Norway.www.ecdp2011.com/site-
fi les/13/bilder/Kongress2011/ECDP/.../PSIII.77.pd

6. Miloseva, L. (2011). Association between perfectionism, test perfor-
mance, state positive affect and negative affect after a classroom test. 
The VI International Balkan Congress for Education and Science, 30.09.- 
01.10.2011, Ohrid.
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7. Miloseva, L.( 2011).The role of automatic thoughts and test anxiety in 
adolescent’s school success and satisfaction. The VI International Balkan 
Congress for Education and Science, 30.09.- 01.10.2011, Ohrid.

8. Miloseva, L. (2011). Can automatic thoughts and test anxiety explain 
school success and satisfaction in adolescents? Current trends in psychol-
ogy, Scientifi c-Professional Conference, 14-16.10.2011, Novi Sad, Ser-
bia.

9. Miloseva, L. (2012). Developmental Psychology Program: Prevention 
and Depression in early adolescence in school. IV. International congress 
of boarding schools, Models of Education in Global Society, Miscellany. 
29-30.03.2012, Ljubljana, Slovenia.

10. Miloseva, L. (2012). Association between perfectionism, anxiety and de-
pression among children.  First Nordic Conference on Childhood Anxi-
ety. 1.06.2012, Copenhagen, Denmark.

11. Kokotova, T, Miloseva, L., Angeleska, B. (2012). Positive psychology 
program for equal access for children and adolescent with disabilities .  
Final Conference AEIF Project: Equal Access through Service Learning 
for Persons with Disabilities, 21.09.2012, Skopje, R.Macedonia.

12. Miloseva, L.(2012).Maladaptive perfectionism and affective disorders in 
childhood. Balkan Medical Week,  22-23.09.2012, Nis, Serbia.

13. Kiril Barbareev, “Quality Assurance, International Conference” -  held 
the 14-15 December 2011 in Brussels at : European Commission Direc-
torate-General for Education and Culture

14. Борче Костов, меѓународен научен симпозиум „Васпитач у 21 
веку“ , Соко Бања, 23.03.2011 год., со тема„Значај и улога педагога 
из уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем 
вртичу“.

15. Борче Костов, интернационална конференција “European values 
For The Future Of Southeastern European Countries” Крушево, 01-05 
септември

16. Борче Костов, меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и 
образованието меѓу традиционалното и современото“, Охрид, 22-24 
септември, 2011 год., со тема „Современите дилеми во естетското 
воспитание“.

17. Виолета Николовска, Македонската лингвистика и 
литературнојазичната норма. XV научен собир Денови на Благоја 
Корубин, одржан на 11. и 12. мај 2011 во Институтот за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

18. Виолета Николовска, Кирилицата и економската моќ. II Меѓународна 
научна конференција одржана на Корпоративниот меѓународен 
славјански универзитет Св. Николе–Тамбов на тема „Меѓународен 
дијалог: исток-запад“ (култура, славјанство и економија) на 17 и 18 
март 2011 година.

19. Виолета Николовска, Учество во две дискусии на Научната 
конференција „Науката за македонскиот јазик – состојби и 
перспективи“, одржана во МАНУ, во организација на Истражувачкиот 
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центар за ареална лингвистика (при МАНУ), на 18 и 19 април 2011 
година: Речник на македонскиот стандарден јазик – интернет издание 
и Речник на лингвистички термини. 

20. Виолета Николовска, Осврт на лексичкиот фонд во Граматиката 
на македонскиот литературен јазик  од  Б. Конески. XXXVIII 
Научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски 
јазик, литература и култура, 14. И 15 јули, Охрид.

21. Виолета Николовска, Литературните јазици во современ контекст. 
VI Меѓународна македонско-полска конференција: Историја, 
култура, јазик, литература, фолклор , Скопје-Штип, 1-3 јуни 2011. 

22. Mirascieva,S.(2011). Theory and practice of communication in the edu-
cational process International Scientifi c Symposium ”Education between 
tradition and modernity” Ohrid, 22-24 September, 2011.

23. Mirascieva, S. (2011). For some new tendency in the process of evalu-
ation in teaching, VI Меѓународен балкански конгрес „Современото 
општество и образованието“, 29.09-01.10.2011, Охрид.

24. Snezana Stavreva Veselinovska, BIOLOGY TEACHERS’ USE OF 
INTERACTIVE SYSTEMS TO SUPPORT REFORMS’ BASED SCI-
ENCE INSTRUCTION, 4th World Conference on Educational Sciences 
– 2012. Barcelona, Spain. February 02-05, 2012.

25. Snezana Stavreva Veselinovska, ENGAGEMENT OF STUDENTS IN 
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES IN SCHOOL, 4th World Conference 
on Educational Sciences – 2012. Barcelona, Spain. February 02-05, 2012.

26. Snezana Stavreva Veselinovska, 2012, ENVIRONMENTAL DEVEL-
OPMENT, DISCOURSE  OF ENVIRONMENTAL AWARENESS AND 
COMPETENCES OF ENVIRONMENTAL ACTIONS AND BEHAV-
IOR, “SEMINAR OF ECOLOGY – 2012, Union of Scientists in Bulgaria 
SECTION “BIOLOGY”, 26-27 април, 2012, Софија.

27. Билјана, Попеска, мај 2011 - Симпозиум за спорт и физичко 
образование, Сојуз на спортски педагози, списание „Физичка 
култура“

28. Билјана, Попеска, јуни 2011 – VI Меѓународен ФИЕП Конгрес, 
Пореч, Р.Хрватска.

29. Билјана, Попеска, септември 2011 - VI Меѓународен Балкански 
конгрес за образование и наука во Охрид, Педагошки факултет „Св.
Климент Охридски“.

30. Билјана, Попеска, декември 2011 - Научна конференция, катедра 
“Гимнастика” и катедра Психология, педагогика и социология, 
НСА”Васил Левски” Софија, Р.Бугарија.

31. Билјана, Попеска, Обука во организација на УНИЦЕФ на тема: 
Изготвување на национална програма за професионален развојн за 
ран детски развој.

32. Билјана, Попеска, февруари 2012 – 4th world Conference on educa-
tional Sciences (WCES, 2012), Barcelona, Spain.

33. Билјана, Попеска, јуни 2012 – VII Меѓународна научна конференција 
ФУНТЕК, Струмица
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34. Даниела Јакимова, (2011) „Општествените промени, образованието 
и образовната политика”, VI меѓународен Балкански конгрес за 
образование и наука на тема: СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 
И ОБРАЗОВАНИЕТО, 30 септември и 1 октомври 2011 година, 
Конгресен  центар – Охрид.

35. Daniela Jakimova, (2011), “Meaning of education and differences in 
students educational achievements”, International Scientifi c Symposium, 
EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Ohrid, 
22-24 September 2011, Institute of Pedagogy.

36. Деспина, Сивевска, Изготвување на национална програма за 
професионален развој на Ран детски развој, организиран од страна на 
УНИЦЕФ, Скопје, 31.8-2.9.2011.

37. Билјана Стојанова, Обука во организација на УНИЦЕФ на тема: 
Инклузивно образование.

38. Стојанова, Б.Декември, 2011 - Научна конференция, катедра 
“Гимнастика” и катедра Психология, педагогика и социология, 
НСА”Васил Левски” Софија, Р.Бугарија.

39. Стојанова, Б.Септември, 2011 - VI Меѓународен Балкански конгрес 
за образование и наука во Охрид, Педагошки факултет „Св.Климент 
Охридски“.

40. Ѓорѓи Чакарјаневски, VI меѓународна македонско-полска 
конференција. Историја, јазик, култура, литература, фолклор. 
Скопје-Штип, 1-3 јуни 2011. Прилог: Здравството и здравствените 
институции во Македонија во дваесеттите години на XX век” 
(меѓународен);

41. Ѓорѓи Чакарјаневски, Некои Видувања од дневникот на Киро 
Крстевски -Платник за состојбите во Прилеп во 1941 година (Прилеп, 
2012);

42. Ѓорѓи Чакарјаневски, Струмичкиот регион во калкулациите на 
балканските држави непосредно пред и за време на Балканските војни. 
(Научен собир Струмица и Струмичко во времето на Балканските 
војни и  Букурешкиот мировен договор).

43. Трајче Нацев, Резултати од заштитните археолошки истражувања на 
праистоириските локалитети по трасата на хидросистемот Злетовица. 
Организација на Македонско археолошко научно друштво.

44. Трајче Нацев, Прилог кон проучувањето на железното време во 
Брегалничкиот басен ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО ПЕТИ 
ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ, 2012 г.

Организација на други активности
 – 2011, Воспитание – списание за образовна теорија и практика 

2010/2011, Штип: Факултет за образовни науки.
 – 2011, целосна организација и реализација на Новогодишната престава 

2011/2012
 – 2011, Официјална посета на Српскиот Учителски факултет со 

реализирани предавања од областа на книжевноста и психологијата:
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 – Prof. dr Stana Smiljković: Srpsko-makedonske književne i kulturne veze 
na primerima stvaralaštva za decu.

 – Prof. dr Sunčica Denić: Književno delo Bore Stankovića
 – Prof. dr Blagica: Predavanje iz oblasti psihologije 
 – 2011, реализиран концерт на хорот од Учителскиот факултет во 

Врање.

Декан

Проф. д-р Никола Смилков
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XVII.2 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 

2012/2013 ГОДИНА

Основна цел на Факултетот за информатика е формирање на 
инженерски кадри од областа на информатичките науки кои ќе бидат 
подготвени да го понесат товарот на развојот на стопанството на Р. 
Македонија, како и да учествуваат во едукацијата на младите во основните 
и средните училишта. Како во досегашниот, така и во наредниот период, 
Факултетот за информатика ја има обврската за развој на информатичките 
науки воопшто. Наша цел е вклучување на Факултетот, преку поголеми 
апликативни проекти, со интегрирани тимови, во стопанството.

Факултетот за информатика во иднина поголемо влијание ќе посвети 
кон учество на апликативни проекти, како и поголема соработка со 
стопанството преку зголемување на практичната настава и зголемување 
на часовите за ангжман на лица од праксата. Од аспект на наставата се 
планира вклучување на поголем број лица од праксата кои ќе им пренесат 
дел од своите искуства и знаење на студентите. Студентите на додипломски 
и на постдипломски студии, како и до сега, ќе бидат вклучени во неколку 
проекти, како и во презентирање на конференции/ семинари, со што ќе 
се подобрат нивните комуникациски вештини за во иднина, а и ќе стекнат 
подобри знаења во дадените области. Од овие области веќе имаме и 
дадени резултати поголем број студенти на втор циклус студии и помал 
на прв циклус студии имаат објавувано трудови во домашни, регионални, 
меѓународни конференции, а исто така има студенти на втор циклус 
студии кои веќе имаат објавено трудови со импакт фактор. Сметаме дека 
поголем број студенти треба да се движат во оваа насока и би продолжиле 
со оваа пракса.

Факултетот за информатика од оваа учебна година започна со поделба 
на насоките на додипломски студии во две насоки и тоа: Компјутерско 
инженерство и технологии и Компјутерски науки од оваа година ќе 
започне и наоката Математика, преку што се планира да се добие потесно 
стручни оспособени генерации кои директно ќе можат да се вклопат кон 
потребите на пазарот во Р. Македонија.

Факултетот за информатика има доста млад кадар кој има потенцијал 
да се носи со предизвиците кои ги носат динамичките промени кои се 
во тек во високото образование во Република Македонија и се оди во 
насока на развивање и унапредување на кадарот на овој Факултет преку 
оформување на трите циклуси на образовани, преку зголемување на 
учествата на конференации и семинари и поголема вклученост во проекти.

Факултетот за информатика се пресели во нови простории на Кампус 
2, каде се средени просторните услови обезбедени се лаборатории за 
работа со студенти и во текот на следнава година се планирани следниве 
набавки за комплетирање на просторните и техничките услови
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Планирање за набавка на Факултет за информатика за следната 
учебна година

Опис на предметот на 
набавката

Информатика
Kоличина Простории за набавка

Печатач 1 Во канцелариите на 
наставниците на ФИ

ЛЦД проектор 
(статичен) 4

предавална 5
предавална 12
амфитеатар 1
амфитеатар 2

Платно за проектор 4

предавална 5
предавална 12
амфитеатар 1
амфитеатар 2

Библиотечни елементи
За книгите на ФИ 
од превод на Влада 
на РМ

Библиотека на ФИ

Завеси 1 канцеларија 18

Клима со далечинско 
управување 8

канцеларија 18
канцеларија 22
предавална  3
предавална  28
предавална  31
канцеларија 35
канцеларија  36
канцеларија  37

Лаптоп – преносен 
компјутер 1 За одржување на вежби
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Годишен извештај за 2011/2012 год.

1. Структура - број на вработени: наставници, соработници и 
административен кадар
Ред. 
бр. Презиме и име Звање Пост.раб.

однос Договор

1 Гичев Владо вон. проф. да
2 Мартиновска Цвета вон. проф. да
3 Живановиќ Јордан ред. проф. да
4 Коцески Сашо доцент да
5 Коцеска Наташа доцент да
6 Милева Александра доцент да
7 Утковски Зоран доцент да
8 Стојановиќ Игор доцент да
9 Здравев Зоран доцент да

10 Делипетрев Благој доцент да
11 Матраковска Цветанка асистент да

12 Кокаланов Васко aсистент да

13 Чекеровски Тодор асистент да
14 Златановска Билјана асистент да
15 Максимова Наташа aсистент да
16 Крстев Александар aсистент да
17 Јовановски Влатко aсистент да
18 Лазарова Лимонка Асистент да
19 Стојанов Доне помлад асистент да
20 Биков Душан помлад асистент да
21 Митева Марија помлад асистент да
22 Пачемска Сања лаборант да
23 Буралиева Јасмина помлад асистент да
24 Гелoва Елена помлад асистент да
25 Стојанова  Александра лаборант да
26 Пунчева Магдалена насл. вон. проф. Да
27 Тентов Аристотел ред. проф. Да
28 Заревски Драгор доцент  Да

29
Атанасова - Пачемска 
Татјана

вон. проф да

30 Кирова Снежана лектор да
31 Даскаловска Нина пом. лектор да
32 Стојанов Трајче асистент да
33 Николовски Круме доцент да



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

258

34 Костадиновски Александар доцент да
35 Мицевски Трајко ред. професор да
36 Шајноски Крсте доцент да
37 Фотов Ристо вон. професор да
38 Лазарев Дарко асистент да
39 Давчев Љупче асистент да
40 Бежовски Златко асистент да
41 Ѓоргиев Борјан асистент да
42 Радосавлевиќ Марина асистент да
43 Илиевски Милан ред. професор Да
44 Шутева Габриела тех. секретар да
45 Ѓеоргиева Никица секретар да

46 Давчева Валентина 
референт за 
студентски 
прашања

да

2. ОРГАНИЗАЦИСКА  ПОСТАВЕНОСТ  
Во состав на Факултетот за информатика влегуваат следниве катедри:

Применета математика 10912, 10913, 11004, 10907, 11008,  11011
Наставници и соработници: д-р Јордан Живановиќ, д-р Владо 

Гичев, м-р Васко Кокаланов, м-р Цветанка Матраковска, м-р Влатко 
Јовановски.

Математика и статистика 109
Наставници и соработници: д-р Татјана Атанасова Пачемска, 

м-р Билјана Златановска, м-р Лимонка Лазарова,м-р  Марија Митева, 
м-р Јасмина Буралиева, м-р Елена Гелова, м-р Сања Пачемска.

Компјутерски технологии и интелигентни системи 11000, 11001, 
11003, 11005, 11007, 11010, 11011, 21205, 21203, 21201

Наставници и соработници: д-р Наташа Коцеска, д-р Сашо 
Коцески, д-р Цвета Мартиновска, д-р Александра Милева, м-р 
Наташа Максимова, м-р Доне Стојанов, м-р Душан Биков, Александра 
Стојанова.

Компјутерско инженерство и комуникациски технологии
21200, 21202, 21204, 21206, 21207, 22400
Наставниции и соработници: д-р Зоран Утковски, д-р Игор 

Стојановиќ, м-р Тодор Чекеровски. 

Информациски технологии 11002, 11010, 11011, 21202
Наставниции и соработници: д-р Зоран Здравев, д-р Благој 

Делипетров, д-р Магдалена Пунчева, м-р Александар Крстев.
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Во склоп на додипломските (прв циклус) студии на Факултетот за 
информатика од оваа година е добиена акредитација за повеќе модули и 
функционираат следниве насоки:

 – Информатика (180 ЕКТС);
 – Математика (180 ЕКТС);
 – Бизнис информатика (180 ЕКТС);
 – Бизнис информатика (240 ЕКТС);
 – Математика наставна (240 ЕКТС);
 – Информатика наставна (240 ЕКТС);
 – Компјутерско инженерство и технологии (240 ЕКТС);
 – Компјутерски науки (240 ЕКТС).

Во склоп на постдипломските (втор циклус) студии на Факултетот 
за информатика функционираат едногодишни и двогодишни студии на 
следниве модули:

- Едногодишни студии –
Информациски системи
Софтверско инженерство
Комуникациски технологии и процесирање на сигнали
Интелигентни веб технологии
Вештачка интелигенција и роботика
Применета математика
Финансиска и актуарска математика
Математичко / информатичко образование
Математика
 
- Двогодишни студии -
Информатика
Математика

Во склоп на постдиспломските (трет циклус) студии на Факултетот 
за информатика функционираат следниве модули:

- Компјутерска техника и информатика

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 22.2.2010 година е назначен д-р Сашо 
Коцески.

На 13.2.2012 година на Факултетот за информатика е формирана 
и Лабораторијата за дигитални ресурси, за практични изведувања на 
наставно-образовната, научноистражувачката и апликативна работа на 
Факултетот за информатика.

На 19.12.2012 година на Факултетот за информатика е усвоена 
и иницијативата за издавање Годишен зборник на Факултетот за 
информатика со следнива редакциски тела:
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Членови на Издавачкиот совет за Годишниот зборник: проф. д-р 
Владо Гичев, проф. д-р Цвета Мартиновска, проф. д-р Татјана Атанасова-
Пачемска, доц. д-р Зоран Здравев, доц. д-р Александра Милева, доц. д-р 
Сашо Коцески, доц. д-р Наташа Коцеска, доц. д-р Зоран Утковски, доц. д-р 
Игор Стојановиќ, доц. д-р Благој Делипетрeв, задолжителни членови на 
Издавачкиот совет се  проф. д-р Саша Митрев, ректор на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип и проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, претседател на 
Комисија за издавачка дејност.

Членови на Редакциски одбор за Годишниот зборник: проф. д-р 
Цвета Мартиновска, проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, доц. д-р 
Наташа Коцеска, доц. д-р Зоран Утковски, доц. д-р Игор Стојановиќ, доц. 
д-р Александра Милева, доц. д-р Зоран Здравев.

Главен и одговорен уредник за Годишниот зборник на Факултетот за 
информатика доц. д-р Зоран Здравев. 

Технички уредници Славе Димитров и Благој Михов, лектор по 
македонски јазик Даница Гавриловска-Атанасовска, лектор по англиски 
јазик м-р Снежана Кирова.

 
3.   ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-

НАУЧНИОТ СОВЕТ

1. 52. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 7.11.2011 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на три 

соработници во звање помлад асистент од областа математика на 
Факултетот за инфоматика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања од наставно-научна област применета 
математика и математичко моделирање на Факултетот за инфоматика 
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања од наставно- научна област „Математика 
и методика“ на Факултетот за инфоматика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип;

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања од наставно-научна област процесирање 
на податоци на Факултетот за инфоматика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип;

 – Одлука за ангажирање на наставник во пензија од областа математика 
на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

 – Одлука за формирање на Конкурсна комисија за разгледување на 
пријавите од кандидатите на втор циклус студии на Факултет за 
информатика;
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 – Одлука за покриеност на наставата на прв циклус студии на 
Факултетот за информатика; 

 – Одлука за усвојување на План за издавачка дејност на Факултетот за 
информатика за 2012 година;

 – Одлука за усвојување на рецензија за интерна скрипта и практикум 
по предметот Оперативни системи на Факултетот за информатика, 
објавени во Универзитетски билтен бр.68 од 15 октомври 2011 
година;

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за издавање на 
Прирачник за вежби по електроника (за прв циклус студии на 
Факултетот за информатика);

 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за Факултетот за 
информатика за 2010/2011 година.

 – Одлуки за префрлување на студенти од други факултети и 
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на 
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на 
испити. 

2. 53. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 24.11.2011 година (четврток)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за усвојување на измените и дополнувањето на Правилникот 

на Факултетот за информатика. 
 – Одлука за запишување на Трендафилова Рената, како редовен студент 

на насоката Криптографија и безбедност на информациони системи 
(4+1).

 – Одлука за запишување на Стојанче Панов, како редовен студент на 
насоката Роботика и интелигентни системи (4+1).

 – Одлука за запишување на Ивица Коцев, како редовен студент на 
насоката Роботика и интелигентни системи (4+1).

 – Одлука за запишување на Александар Додевски како редовен студент 
на насоката Роботика и интелигентни системи (4+1). 

 – Одлука за запишување на Димитрија Ангелков, како редовен студент 
на насоката Роботика и интелигентни системи (4+1). 

 – Одлука за запишување на Благојчо Гошев, како редовен студент на 
насоката Роботика и интелигентни системи (4+1). 

 – Одлука за запишување на Јулијана Ташкова, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Невенка Малинова, како редовен студент 
на насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Магдалена Манева, како редовен студент 
на насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Мартина Николова, како редовен студент 
на насоката Софтверско инженерство (4+1). 
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 – Одлука за запишување на Симона Шпигова, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Билјана Тодоровска, како редовен студент 
на насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Марјан Ташков, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Ивана Стојанова, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Ѓоко Ѓоргиев, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Александра Николовска, како редовен 
студент на насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Марко Ѓаку, како вонреден студент на 
насоката Софтверско инженерство (4+1). 

 – Одлука за запишување на Златко Шалев, како вонреден студент на 
насоката Софтверско инженерство (3+2). 

 – Одлука за запишување на Срѓан Акшиќ, како вонреден студент на 
насоката Софтверско инженерство (3+2). 

 – Одлука за запишување на Далибор Серафимовски, како редовен 
студент на насоката Софтверско инженерство (3+2). 

 – Одлука за запишување на Новак Новаков, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (3+2). 

 – Одлука за запишување на Радојче Тосевски, како редовен студент на 
насоката Софтверско инженерство (3+2). 

 – Одлука за запишување на Ивана Спасевска, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Горан Јаневски, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Костадин Рунчев, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Борис Панајотов, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Стојан Котев, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Марина Иванова, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Стојанче Спасов, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Сања Стефанова, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Благоја Николов, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Емилија Донева, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Маја Мишева, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 
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 – Одлука за запишување на Горан Витанов, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Ѓорѓи Гичев, како вонреден студент на 
насоката Информациони системи и технологии (4+1). 

 – Одлука за запишување на Лидија Јордановска, како редовен студент 
на насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Бобан Поповски како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (3+2) 

 – Одлука за запишување на Панче Паневски, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Даниела Крстева, како редовен студент на 
насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Павле Стојановски, како редовен студент 
на насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Анѓелче Јордановски, како вонреден 
студент на насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Сашо Ѓеоргиевски, како вонреден студент 
на насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Марио Лолески, како вонреден студент на 
насоката Информациони системи и технологии (3+2). 

 – Одлука за запишување на Валерија Ристовска, како редовен студент 
на насоката Финансиска  математика (4+1). 

 – Одлука за запишување на Елизабета Мазновска, како редовен студент 
на насоката Финансиска  математика (4+1). 

 – Одлука за запишување на Ирена Камчева, како редовен студент на 
насоката Финансиска  математика (4+1). 

 – Одлука за запишување на Бранка Цоневска, како редовен студент на 
насоката Финансиска  математика (4+1). 

 – Одлука за запишување на Елизабета Гигова, како вонреден студент 
на насоката Финансиска  математика (4+1). 

 – Одлука за запишување на Самоил Малчевски, како вонреден студент 
на насоката Финансиска  математика (4+1). 

 – Одлука за запишување на Василка Витанова, како редовен студент на 
насоката Математика (теориска и применета) (4+1). 

 – Одлука за запишување на Марика Спанџова, како редовен студент на 
насоката Математичко - информатичко образование (4+1). 

 – Одлука за запишување на Здравка Ангеловска, како редовен студент 
на насоката Математичко - информатичко образование (4+1). 

 – Одлука за запишување на Марија Кочиева, како редовен студент на 
насоката Математичко - информатичко образование (4+1). 

 – Одлука за покриеност на наставата за парен семестар за додипломски 
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип. 

 – Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети за 
одржување настава на постдипломски студии на Факултетот за 
информатика. 
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 – Одлука за одобрување на барањето од студентите Мелита Стојанова 
и Благој Тодоров на постдипломски студии за промена на избраниот 
предмет.

 – Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за 
издавање на интерна скрипта на Факултет за информатика по 
предметот „Структури на податоци и алгоритми“.

 – Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство на м-р 
Тодор Чекеровски во период од 15 декември 2011 год. до 17 Декември 
2011 година, поради патување во Белград, Р. Србија, со цел учество 
на состанок во врска со TEMPUS проектот VICES.

 – Донесување Одлука за одобрување на Барање за отсуство на 
Александра Стојанова во период од 15 декември 2011 год. до 17 
Декември 2011 година, поради патување во Белград, Р. Србија со цел 
учество на состанок во врска со TEMPUS проектот VICES.

 – Разгледување на барања од студенти за префрлување од други 
факултети и универзитети на Факултетот за информатика и во склоп 
на Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање 
на испити.

3. 54. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 19.12.2011 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за распишување Конкурс за еден соработник во звање асистент 

од наставно- научна област математика на Катедрата за математика 
и статистика на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип.  

 – Одлука за избор д-р Игор Стојановиќ како наставник во наставно- 
научно звање доцент од областа процесирање на податоци на  
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен бр. 71 од 1 
декември 2011 година.

 – Одлука за избор на д-р Татјана Атанасова-Пачемска како наставник 
во наставно-научно звање вонреден професор од областа математика 
и методика на Факултетот за информатика  при Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен бр. 
71 од 1 декември 2011 година. 

 – Одлука за покривање на наставата по предметите Оперативни 
системи и Мрежни оперативни системи во Штип и во Струмица на 
додипломски студии на Факултетот за информатика од страна на д-р 
Игор Стојановиќ. 

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за учебникот 
„Геоинформатика“ од вон. проф. д-р Јордан Живановиќ.

 – Одлука за одобрување на Барањето за отсуство и покривање на 
котизација од д-р Јордан Живановиќ за учество на конференција која 
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ќе се одржи 1-2 јуни 2012 година во Софија, Р. Бугарија. 
 – Одлука за усвојување иницијатива за издавање Годишен зборник на 

Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
 – Одлука за одредување на редакциски тела на Годишниот зборник на 

Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
 – Одлука за одобрување на барањето од студенти на втор циклус 

студии за префрлување од насоката Софтверско инженерство 3+2, 
на насоката Информациони системи и технологии 3+2 во склоп на 
Факултетот за информатика (Новак Новаков и Тасевски Радојче).

 – Одлука за давање согласност за држење настава на наставници од 
Факултетот за информатика на Техничко- технолошкиот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за одобрување отсуство на д-р Зоран Здравев во период 
од 19.2.2012 год. до 24.2.2012 година поради патување на работен 
состанок во Лондон, Велика Британија.

 – Одлука за одобрување отсуство на д-р Зоран Здравев во период од 
29 јануари до 3 февруари 2012 година поради патување на обука во 
Валета, Малта.

 – Одлука за формирање комисија за проверка на постојните учебници 
од македонски автори кои се користат на Факултетот за информатика.

 – Одлука за утврдување на составот, членови на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за информатика. 

 – Одлука за исправка на техничка грешка во програмата на додипломски 
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

 – Одлука за ангажман на д-р Игор Стојановиќ на постдипломски студии 
на Факултетот за информатика. 

 – Одлука за ангажман на д-р Зоран Здравев на постдипломски студии 
на Факултетот за информатика.

 – Одлука за ангажирање на на Доц.д-р Наташа Коцеска по предметот 
Софтверски процеси.

 – Одлука за ангажирање на м-р Доне Стојанов по предметот 
Информатика на Земјоделски факултет.

 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Драгор Заревски за одржување 
предавања по предметот Професионална етика на Факултетот за 
информатика во Штип и Струмица.

 – Одлука за ангажирање на Марија Крстева за одржување предавања 
по предметот Деловен англиски јазик на Факултетот за информатика 
во Штип и Кавадарци.

 – Одлука за префрлување на студенти од други факултети и 
универзитети на Факултетот за информатика и во склоп на 
Факултетот при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање на 
испити. 
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4. 55. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 13.2.2012 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за формирање рецензентска комисија за практикум по 

предметот Интелигентни системи од авторите д-р Цвета Мартиновска 
и м-р Доне Стојанов.  

 – Одлука за давање согласност на д-р Игор Стојановиќ за вршење 
високообразовна дејност на друга институција во текот на академската 
2012 година. 

 – Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на интерна скрипта 
по предметот Основи на програмирање од д-р Владо Гичев, излезен 
во Универзитетски билтен бр. 72 од 10 декември 2011 година.  

 – Одлука за одобрување на барањето за отсуство од д-р Зоран Здравев 
во периодот од 5.3.2012 год. до 9.3.2012 година. 

 – Одлука за формирање на Лабораторија за дигитални ресурси.
 – Предлог-одлука за набавка на сервер на Факултетот за информатика. 
 – Одлука за усвојување на Барањето за набавка на виртуелна машина.
 – Одлуки за промена на член на Комисијата и формирање на Комисија 

за самоевалуација.
 – Одлука за одобрување на барањата на студенти за префрлување на 

Факултетот за информатика и префрлувања во склоп на Факултетот.
 – Одлука за ангажирање на наставник на Факултет за информатика за 

изведување настава на втор циклус студии. 

5. 56. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 27.2.2012 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на 

магистерскиот труд на Софија Тошева, студент на втор циклус 
студии на Факултет за информатика на насоката Информациони 
системи и технологии.

 – Одлука за избор на Ана Љуботенска и Дејан Коцев за членови на 
наставно- научен совет на Факултетот за информатика. 

 – Одлука за избор на три соработници во научно звање помлад 
асистент од областа математика на  Факултетот за информатика  
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип по објавен реферат во 
Универзитетски билтен бр. 73 од 30 јануари 2012 година. 

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
соработник во звање асистент од научна област математика на 
Факултетот за инфоматика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.  

 – Одлука за број на студенти за упис на Факултетот за информатика за 
учебната 2012/2013 година.  
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6. 57. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 6.3.2012 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Предлог-одлука за избор на д-р Јордан Живановиќ како наставник 

во сите звања за наставно- научна област применета математика 
и математичко моделирање на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип по објавен реферат во 
Универзитетски билтен бр. 74 од 15 февруари 2012 година.   

 – Одлука за одобрување на Барањето од м-р Влатко Јовановски 
за учество на Меѓународна научна конференција ICEIRD 2012 и 
покривање на котизација во износ од 250 евра. 

 – Одлука за број на студенти за упис на втор циклус (постдипломски) 
студии на Факултетот за информатика за учебната 2012/2013 година.  

7. 58. седница на Наставно-научен совет
 – Одржана на 2.4.2012 година (понеделник)
 – Записник
 – Дневен ред
 – Одлуки
 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во сите 

звања од наставно-научната област информациони системи и мрежи 
на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип.   

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 
насловно звање вонреден професор од наставно-научната област 
информациони системи и мрежи на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. 

 – Одлука за усвојување на извештајот за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатката Софија Тошева - студентка на втор циклус студии на 
Факултет за информатика.

8. 59. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 7.5.2012 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за формирање катедри на Факултетот за информатика при 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.   
 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 

во сите звања за наставно-научна област информациони системи 
и мрежи на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип по објавен Конкурс во „Дневник“ и „Лајм“ на 3.4.2012 
година. 
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 – Одлука за усвојување на Барање за отсуство од Александар Крстев 
во периодот од 25.6.2012 до 30.6.2012 година поради учество на 
меѓународен конгрес.   

 – Одлука за усвојување на Барање за отсуство од м-р Влатко Јовановски 
во периодот од 17.6.2012 до 23.6.2012 година поради учество на 
меѓународна научна конференција.   

 – Одлука за усвојување на предлог-теми за дипломски работи на 
Факултетот за информатика.   

 – Одлука за усвојување на предметните програми на додипломски 
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип.   

 – Одлука за прифаќање тема за магистерски труд под наслов 
„Нелинеарна динамика и хаосот во duffi ng равенката“ на студент на 
втор циклус студии (Силвана Јакимовска).    

 – Одлука за формирање на комисија за оцена и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Ефекти од примената на ИКТ во наставата по 
математика“ на студент на втор циклус студии - Сања Пачемска.   

 – Одлука за формирање на комисија за оцена и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Техники на податочно рударење како поддршка на 
бизнис одлуки“ на студент на втор циклус студии – Билјана Тохарева-
Филипова.   

 – Одлука за усвојување на проект “Byzantine heritage in Macedonia, 
revelation of a hidden beauty, the bottom – up in situ analysis”.   

9. 60. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 21.5.2012 година (понеделник)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за избор на соработник во звање асистент за научна област 

математика на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен бр.79 
од 1 мај 2012 година.   

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање вонреден професор за наставно-научната област 
информациони системи и мрежи на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип по објавен конкурс во „Дневник“ 
и „Лајм“ на 2.5.2012 година. 

 – Одлука за формирање Комисија за оцена и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Нелинеарна динамика и хаосот во duffi ng равенката“ 
на студент на втор циклус студии – Силвана Јакимовска.   

 – Одлука за усвојување на извештајот за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатката Сања Пачемска - студентка на втор циклус студии на 
Факултет за информатика.    

 – Одлука за усвојување на извештајот за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатката Билјана Теохарева-Филипова - студентка на втор 
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циклус студии на Факултет за информатика.   
 – Одлука за прифаќање тема за магистерски труд на студент на втор 

циклус студии (Евица Димитриева).   
 – Одлука за исправка на техничка грешка во програмата на додипломски 

студии на Факултет за информатика.   
 – Одлука за шефови на катедри на Факултетот за информатика 
 – Одлука за усвојување на промени во Правилникот на Факултет за 

информатика.   

10. 61. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 11.6.2012 година (понеделник) 
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за усвојување на програма за работа на Лабораторијата за 

дигитални ресурси и отворен пристап.   
 – Одлука за формирање Комисија за оцена и одбрана на магистерски 

труд со наслов „Нумеричка симулација на пропагирање на сеизмички 
бранови генерирани од експлозии“ на студент на втор циклус студии 
– Зоран Златев. 

 – Одлука за усвојување на извештајот за оценка на магистерскиот 
труд на кандидатката Силвана Јакимовска - студентка на втор циклус 
студии на Факултет за информатика.    

 – Одлука за покриеност на наставата за непарен семестар на Факултет 
за информатика.    

 – Одлука за формирање Конкурсна комисија за втор циклус студии на 
Факултет за информатика.   

 – Одлука за одобрување на Барање за отсуство на д-р Зоран Здравев во 
периодот од 25 до 29 јуни 2012 година.   

 – Одлука за прифаќање тема за магистерски труд на студент на втор 
циклус студии (Самоил Малчески).   

 – Одлука за одобрување на Барање за отсуство на д-р Сашо Коцески во 
периодот од 18 до 22 јуни 2012 година.

 – Одлука за одобрување на Барање за отсуство на д-р Наташа Коцеска 
во периодот од 18 до 22 јуни 2012 година.    

 – Одлука за условно полагање на предметите за прв циклус на студии 
на Факултет за информатика за учебната 2012/2013 година.    

11. 62. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 28.6.2012 година (понеделник) 
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за усвојување на Деловодник за работа на Наставно- научниот 

совет на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ 
- Штип.   
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 – Одлука за формирање Комисија за оцена и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Софтверски систем за колаборативно работење“ на 
студент на втор циклус студии – Горан Маркоски.    

 – Одлука за усвојување на Извештајот за оценка на магистерскиот 
труд на кандидатот Зоран Златев - студент на втор циклус студии на 
Факултет за информатика.    

 – Одлука за одржување на настава на насоките Бизнис информатика 
(прв циклус студии) и Применета математика (втор циклус студии) 
на Факултетот за информатика и на Англиски јазик.   

12. 63. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 16.8.2012 година (четврток)
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за усвојување Правилникот на Факултетот за информатика 

при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.   
 – Одлука за одобрување Барање за отсуство на д-р Благој Делипетрев 

во периодот од 21.9.2012 до 15.1.2014 година.   
 – Одлука за давање согласност за избор на наставник за наставно - 

научна област информациони системи и мрежи на Факултетот за 
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип по излезен 
реферат во Универзитетски билтен бр. 85 од 1 август 2012 година.    

 – Одлука за ангажирање на наставник (д-р Милан Илиевски) од 
Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 
одржување на наставата по предметот Трговско право на насоката 
Бизнис информатика на Факултетот за информатика.

 – Одлука за одобрување на барањето на д-р Зоран Здравев за отсуство 
во периодот од 27 до 31 август 2012 година.  

 – Одлука за одобрување на барањето за отсуство на д-р Цвета 
Мартиновска во периодот од 3 до 7 септември 2012 година. 

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за Практикум 
по предметот Мултимедија на Факултетот за информатика при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.   

 – Одлука за усвојување на извештајот за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатот Горан Маркоски - студент на втор циклус студии на 
Факултет за информатика.   

13. 64. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 20.9.2012 година (четврток) 
 • Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлуката за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 

сите наставно-научни звања од областа математика на Факултетот 
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип беше 
едногласно усвоена.   
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 – Одлуката за распишување Конкурс за избор на еден соработник во 
звање асистент од областа применета математика и математичко 
моделирање на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип беше едногласно усвоена.  

 – Одлуката за состав на Наставно-научен совет на Факултетот 
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип беше 
едногласно усвоена.    

 – Одлуката за усвојување на тема за магистерски труд на студентот на 
втор циклус студии на Факултет за информатика Ивица Коцев беше 
едногласно усвоена.    

 – Одлуката за усвојување на тема за магистерски труд на Ангелков 
Димитрија, студент на втор циклус студии на Факултет за 
информатика беше едногласно усвоена.    

 – Одлуката за усвојување на тема за магистерски труд на Стојанче 
Панов, студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
беше едногласно усвоена.    

 – Одлуката за усвојување на тема за магистерски труд на Борис 
Панајотов, студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
беше едногласно усвоена.   

 – Одлуката за распределба на наставници и соработници од Факултетот 
за информатика на предметот Информатика (кој се слуша на сите 
факултети во склоп на Универзитетот) беше едногласно усвоена.  

 – Одлуката за формирање рецензентска комисија за Практикум 
по предметот Информатика за сите Факултети во склоп на 
Универзитетот беше едногласно усвоена.   

14. 65. седница на Наставно-научен совет
 • Одржана на 15.10.2012 година (понеделник) Записник
 • Дневен ред
 • Одлуки
 – Одлука за префрлување на студиската програма Математика 

од Факултет за природни и технички науки на Факултетот за 
информатика.     

 – Одлука за формирање Комисија за полагање на предметот Дискретни 
структури на втор циклус студии на Факултетот за информатика.    

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на соработник 
во звање асистент за наставно-научна област Применета математика 
и математичко моделирање по распишан Конкурс во дневните 
весници „Дневник“ и „Лајм“ на 5.10.2012 година.    

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област математика по распишан 
Конкурс во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ на 5.10.2012 година.    

 – Одлука за усвојување на тема за магистерски труд на Рената 
Бурева – Ѓурова, студентка на втор циклус студии на Факултет за 
информатика.   

 – Одлука за усвојување на план и програма за издавачка дејност на 
Факултетот за информатика за 2013 година.    
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4. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 
ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Предмет
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6 7 8 9 10
Февруарска сесија / 2012

Менаџмент на 
информациони ситеми 105 1 19 23 29 13 6 90 7,6 13,46%

Англиски јазик 79 7 29 9 7 2 1 48 6,7 33,3%
Математика 1 44 3 16 10 9 5 1 41 7,15 0%
Е- комерција 61 6 / 2 34 2 17 55 8,6 0%
Мултимедија 7 1 1 2 1 / / 4 7,0 33,3%
Мрежни оперативни 
системи 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%

Оперативни системи 55 1 14 20 5 3 5 47 7,25 12,96%
Компјутерски мрежи 16 2 10 / / / / 10 6,0 28,6%
Објектно ориентирано 
програмирање 5 2 2 1 / / / 3 6,3 0%

Интернет технологии 60 3 25 9 2 7 2 45 6,9 21,05%
Софтверски процеси 46 8 9 3 7 3 5 27 7,7 28,95%
Интернет програмирање 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Интернет програмирање 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Архитектура на компјутери 9 / 4 / / / / 4 6.0 55,55%
Електроника 5 1 / / / / / / / 100%
Мобилни мрежи 72 1 23 22 10 8 8 71 7,4 0%
Нумерички методи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Нумерички методи 5 / 3 2 / / / 5 6,4 0%
Интернет програмирање 2 / / 2 / / / 2 7,0 0%
Развивање на 
информациони системи 65 10 26 6 10 4 8 54 7,3 1,82%

Интернет програмирање 59 10 9 12 7 9 10 47 7,98 4,1%
Структури на податоци и 
алгоритми 41 2 21 7 3 2 4 38 6,8 2,6%

Микропроцесори 14 5 9 / / / / 9 6,0 0%
Микропроцесори 1 1 / / / / / / / /
Теорија на информации 8 3 2 / / / / 2 6,0 60%
Безжични мрежи 74 1 25 22 11 5 10 73 7,4 0%
Електротехника 65 1 31 19 7 5 1 63 6,8 1,6%
Управување со софтверски 
проекти 7 1 3 2 1 / / 6 6,7 0%
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Анализа и моделирање на 
софтвер 1 1 / / / / / / / /

Биоинформатика 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Интелигентни системи 87 6 17 33 19 9 3 81 7,4 0%
Безбедност на 
компјутерски системи 84 8 12 25 13 15 2 67 7,55 11,84%

Математика 2 10 3 5 1 / / / 6 6,2 14,3%
Системи за електронско и 
далечинско учење 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%

Компјутерски мрежи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Оперативни системи 14 / 2 8 1 / 3 14 7,5 0%
Математика 1 19 / 5 8 3 / 2 18 7,2 5,3%
Трговско право 14 / 6 2 2 3 1 14 7,3 0%
Менаџмент 11 / 1 4 2 2 2 11 8,0 0%
Деловен англиски јазик 1 25 1 9 2 3 3 5 19 7,3 20,8%
Финансиско сметководство 8 / 2 / 1 / / 3 6,6 62,5%
Софтверски процеси 13 / 3 1 1 3 2 10 8,0 33,18%
Основи на програмирање 6 / 1 3 1 1 / 6 7,3 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 14 / 11 2 1 / / 14 6,2 0%

Основи на програмирање 17 1 4 6 3 2 / 15 7,2 6,2%
Финансиско сметководство 18 2 1 1 3 2 1 8 8,1 50%
Компајлери 1 / / / / / / / / 100%
Компајлери 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Стандарди за квалитет на 
софтвер 3 1 / / 2 / / 2 8,0 0%

Професионална етика 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%
Дистрибуирани 
компјутерски системи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Моделирање и симулации 2 1 / / / / / / / 100%
Визуелно програмирање 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%
Линеарна алгебра 2 2 / / / / / / / /
Линеарна алгебра 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Бази на податоци 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Основи на програмирање 63 / 16 21 10 4 10 61 7,5 3,2%
Дигитална логика 42 4 28 3 2 / 5 38 6,7 0%
Веројатност и статистика 29 / 7 8 2 1 2 20 7,15 31%
Веројатност и статистика 14 1 4 1 1 / / 6 6,5 53,8%
Визуелно програмирање 70 2 15 19 6 5 12 57 7,6 16,2%
Графика и визуализација 46 2 14 9 10 2 5 40 7,4 9,1%
Дистрибуирани системи 5 1 2 1 1 / / 4 6,75 0%
Компајлери 6 2 3 / 1 / / 4 6,5 0%
Комајлери 37 5 19 6 / 2 5 32 7,0 0%
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Февруарска сесија, втор рок / 2012
Е-комерција 31 3 / / 14 3 11 28 8,9 0%
Објектно ориентирано 
софтверско инеженерство 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%

Математика 1 4 1 2 / / / / 2 6,0 33,3%
Безжични мрежи 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Безжични мрежи 9 / 4 1 2 / 2 9 7,4 0%
Нумерички методи 11 7 2 / / / / 2 6,0 50%
Системи за електронско и 
далечинско учење 2 / / / / / / / / 100%

Нумерички методи 3 / / / / / / / / 100%
Интернет програмирање 2 / / / / / 1 1 10,0 50%
Објектно ориентирано 
програмирање 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%

Менаџмент на 
информациони системи 2 1 / / / / / / / 100%

Развивање на 
информациони системи 11 3 3 2 1 1 / 7 7,0 12,5%

Интернет програмирање 11 / / 3 2 2 / 7 7,9 36,4%
Интернет програмирање 4 / 3 1 / / / 4 6,25 0%
Софтверски процеси 15 4 3 1 / / / 4 6,25 63,64%
Интернет технологии 16 2 2 2 3 2 1 10 7,8 28,6%
Современо е-општество 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Дистрибуирани системи 1 1 / / / / / / / /
Мултимедија 5 1 1 1 / / / 2 6,5 50%
Дигитална логика 7 3 4 / / / / 4 6,0 0%
Управување на софтверски 
проекти 4 / 3 1 / / / 4 6,25 0%

Интелигентни системи 19 5 3 7 2 1 1 14 7,3 0%
Микропроцесори 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Микропроцесори 15 12 3 / / / / 3 6,0 0%
Визуелно програмирање 20 2 5 2 1 1 / 9 6,8 50%
Развивање на 
информациони системи 6 / 1 2 2 1 / 6 7,5 0%

Анализа и моделирање на 
софтвер 6 1 2 / / / / 2 6,0 60%

Мобилни мрежи 9 / 4 / 3 / 2 9 7,5 0%
Менаџмент 3 / / / 1 / 1 2 9,0 33,3%
Компајлери 6 / 5 1 / / / 6 6,2 0%
Компајлери 2 / 1 / / / 1 2 8,0 0%
Компајлери 10 5 1 1 1 1 / 4 7,5 20%
Случајни процеси 2 / / / / / 2 2 10,0 0%
Професионална етика 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%
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Математика 2 16 1 5 1 / / / 6 6,2 60%
Безбедност на 
компјутерски системи 11 5 2 / / / 2 4 8,0 33,3%

Компјутерски мрежи 15 6 5 / / / / 5 6,0 44,4%
Оперативни системи 8 / 5 1 / / / 6 6,2 25%
Мрежни оперативни 
системи 4 2 / 2 / / / 2 7,0 0%

Мултимедија 1 / / / / / / / / 100%
Архитектура на компјутери 6 5 / / / / / / / 100%
Теорија на информации 6 4 / / / / / / / 100%
Теорија на информации 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Теорија на информации 7 / 3 1 / 2 / 6 7,2 14,3%
Електротехника 5 / 4 / / 1 / 5 6,6 0%
Компајлери 2 / 1 / / / 1 2 8,0 0%
Англиски јазик 9 1 2 / 2 / / 4 7,0 50%
Применето софтверско 
инженерство во техничките 
науки

3 / / / / / 3 3 10,0 0%

Моделирање и симулации 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Визуелно програмирање 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Графика и визуализација 28 1 4 2 2 2 5 15 8,1 44,4%
Компајлери 11 5 2 1 1 1 / 5 7,2 16,7%
Линеарна алгебра 6 4 1 / / / / 1 6,0 50%
Линеарна алгебра 1 1 / / / / / / / /
Веројатност и статистика 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Дигитална логика 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Бази на податоци 6 3 1 / / 2 / 3 8,0 0%
Основи на програмирање 16 1 10 2 1 / / 13 6,3 13,3%
Дигитална логика 7 3 4 / / / / 4 6,0 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Структури на податоци и 
алгоритми 13 2 9 / / / 1 10 6,4 9,09%

Компајлери 6 / 5 1 / / / 6 6,2 0%
Математика 1 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Статистика за бизнис 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Математика 2 4 / 1 1 / / / 2 6,5 50%
Деловен англиски јазик 3 / 1 / / / / 1 6,0 66,6%
Основи на економија 5 / 1 / / / / 1 6,0 80%

Априлска сесија /2012
Веројатност и статистика 20 7 8 1 / / / 9 6,1 30,8%
Електротехника 7 2 3 / / / / 3 6,0 40%
Теорија на информации 9 3 2 / / / / 2 6,0 66,7%
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Интернет технологии 17 / 5 3 1 / / 9 6,5 47,1%
Софтверски процеси 9 / 4 3 / / / 7 6,4 22,2%
Англиски јазик 29 / 6 4 5 3 6 24 7,9 17,2%
Менаџмент на 
информацони системи 6 / 2 2 / / / 4 6,5 33,3%

Основи на економија 3 / 2 / / / / 2 6,0 33,3%
Деловен англиски јазик 5 1 3 / / / / 3 6,0 25%
Финансиско сметководство 8 1 2 / 1 / / 3 6,7 57,1%
Основи на програмирање 1 / / / / / / / / 100%
Математика 2 1 / / / / / / / / 100%
Математика 1 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Оперативни системи 4 / 4 / / / / 4 6,0 0%
Компајлери 6 / 5 1 / / / 6 6,2 0%
Компајлери 3 2 1 / / / / 1 6,0 0%
Компајлери 1 / / / / / / / / 100%
Управување на софтверски 
проекти 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Анализа и моделирање на 
софтвер 2 / 1 / 1 / / 2 7,0 0%

Анализа и моделирање на 
софтвер 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Интелигентни системи 8 3 3 / / / 1 4 7 20%
Стандарди за квалитет на 
софтвер 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Структури на податоци и 
алгоритми 3 3 / / / / / / / /

Е- комерција 1 / / / / 1 / 1 9,0 0%
Дистрибуирани системи 3 / 1 1 1 / / 3 7,0 0%
Бази на податоци 3 / 1 / / / / 1 6,0 66,7%
Дигитална логика 3 3 / / / / / / / /
Објектно ориентирано 
програмирање 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%

Визуелно програмирање 21 10 4 3 1 / / 8 6,6 27,3%
Графика и визуализација 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Графика и визуализација 10 7 / 2 1 / / 3 7,3 0%
Моделирање и симулации 5 3 2 / / / / 2 6,0 0%
Архитектура на компјутери 7 / 6 / / / / 6 6,0 14,3%
Електроника 2 1 / / / / / / / 100%
Микропроцесори 1 1 / / / / / / / /
Микропроцесори 5 1 4 / / / / 4 6,0 0%
Мултимедија 1 1 / / / / / / / /
Мултимедија 3 1 / 2 / / / 2 7,0 0%
Линеарна алгебра 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
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Безбедност на 
компјутерски системи 21 12 6 1 / / 1 8 6,6 11,1%

Компјутерски мрежи 14 9 5 / / / / 5 6,0 0%
Математика 1 13 / 3 / / 1 1 5 7,4 61,5%
Нумерички методи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Нумерички методи 7 1 5 1 / / / 6 6,2 0%
Математика 2 2 / / / / / / / / 100%
Основи на програмирање 4 2 1 / / / / 1 6,0 50%

Јунска сесија, прв рок /2012
Системи за електронско и 
далечинско учење 76 1 8 14 23 12 5 62 7,9 17,3

Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 5 2 1 1 / / 1 3 7,7 0%

Безбедност на 
компјутерски системи 14 5 6 / / 2 1 9 7,1 0%

Мултимедија 10 3 3 / 2 / / 5 6,8 28,6%
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 22 / 8 3 5 / 6 22 7,7 0%

Основи на програмирање 2 / 1 1 / / / 2 6,5 0%
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 7 / 4 2 1 / / 7 6,6 0%

Интернет програмирање 6 3 2 / 1 / / 3 6,7 0%
Професионална етика 62 3 / 2 9 31 17 59 9,1 0%
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Мултимедија 3 / / 3 / / / 3 7,0 0%
Професионална етика 7 / 2 / 1 3 1 7 8,1 0%
Мултимедија 3 1 2 / / / / 2 6,0 0%
Мрежни оперативни 
системи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Оперативни системи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Англиски јазик 3 / 1 / / / / 1 6,0 66,7%
Интернет програмирање 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Интернет програмирање 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Интернет програмирање 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Интернет програмирање 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Веројатност и статистика 5 / / / / / / / / 100%
Нумерички методи 27 / 12 4 4 / 2 22 6,9 18,5%
Теорија на информации 16 2 6 / 2 2 2 12 7,5 14,3%
Професионална етика 7 / / / 1 1 5 7 9,6 0%
Управување на софтверски 
проекти 144 5 30 31 30 32 11 134 7,7 3,6%

Професионална етика 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
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Графика и визуализација 12 / 4 2 2 / / 8 6,7 0%
Анализа и моделирање на 
софтвер 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%

Теорија на информации 1 / / / / / / / / 100%
Деловен англиски јазик 68 1 2 5 13 26 21 67 8,9 0%
Стандарди за квалитет на 
софтвер 42 1 8 7 7 5 3 30 7,6 26,8%

Математика 2 16 1 5 4 / / 2 11 7,1 27%
Дигитална логика 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Бази на податоци 46 1 19 11 6 3 6 45 7,2 0%
Компајлери 4 / 2 1 / 1 / 4 7 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 6 6 / / / / / / / /

Сложеност на алгоритми 29 6 9 4 5 4 1 23 7,3 0%
Сложеност на алгоритми 4 / 2 / 1 1 / 4 7,2 0%
Е- комерција 7 1 / / 5 / 1 6 8,3 0%
Компјутерски мрежи 24 4 10 2 5 1 1 19 7 5%
Објектно-ориентирано 
програмирање 45 4 21 7 3 6 4 41 7,1 0%

Визуелно програмирање 14 2 8 1 / / / 9 6,1 25%
Дистрибуирани 
компјутерски системи 2 2 / / / / / / / /

Дистрибуирани 
компјутерски системи 2 1 / / 1 / / 1 8,0 0%

Математика 1 3 / 2 / / / / 2 6,0 33,3%
Линеарна алгебра 31 / 15 6 4 1 3 29 7 6,4%
Интелигентни системи 5 2 3 / / / / 3 6,0 0%
Компајлери 5 / 5 / / / / 5 6,0 0%
Компајлери 1 1 / / / / / / / /
Микропроесори 27 9 6 1 1 2 2 12 7,4 33,3%
Архитектура на компјутери 57 4 29 9 4 4 3 49 6,8 7,5%
Микропроесори 1 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Микропроцесори 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%
Микропроцесори 4 1 2 / / / / 2 6,0 33,3%

Јунска сесија, втор рок /2012
Финансиски пазари и 
институции 3 / / 1 1 / / 2 7,5 33,3%

Математика 1 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Бази на податоци 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Математика 2 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Е-бизнис 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Деловен англиски јазик 2 22 / / 2 5 5 10 22 9,0 0%
Деловен англиски јазик 1 1 1 / / / / / / / /



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

279

Деловен англиски јазик 2 2 / / / 1 / 1 2 9,0 0%
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Микропроцесори 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Микропроцесори 3 2 / / 1 / / 1 8,0 0%
Финансиски пазари и 
институции 6 / / / 1 1 / 2 8,5 66,7%

Математика 2 8 / 1 3 2 / 1 7 7,6 12,5%
Нумерички методи 12 / 6 1 2 / / 9 6,5 25%
Е-бизнис 12 / / 1 1 / 3 5 9 58,3%
Објектно ориентирано 
програмирање 14 / 7 2 2 3 / 14 7,1 0%

Бази на податоци 11 / 4 6 1 / / 11 6,7 0%
Финансиска математика 13 / 3 6 1 2 1 13 7,4 0%
Основи на економија 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%
Англиски јазик 5 / 2 1 1 / / 4 6,7 20%
Деловен англиски јазик 13 / 2 2 3 3 3 13 8,2 0%
Графика и визуализација 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Графика и визуализација 8 4 2 / / / / 2 6,0 50%
Моделирање и симулаци 4 / 3 / / / / 3 6,0 25%
Е-комерција 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Објектно ориентирано 
програмирање 9 2 4 3 / / / 7 6,4 0%

Дистрибуирани 
компјутерски системи 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Нумерички методи 6 1 2 / / 2 / 4 7,5 20%
Веројатност и статистика 18 9 2 / / / / 2 6,0 77,8%
Мултимедија 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Стандарди за квалитет на 
софтвер 44 3 13 7 5 3 3 31 7,2 24,4%

Математика 2 24 6 5 3 1 / 2 11 7,2 38,9%
Дигитална логика 1 1 / / / / / / / /
Структури на податоци и 
алгоритми 6 3 2 / / / 1 3 7,3 0%

Бази на податоци 10 3 3 3 1 / / 7 6,7 0%
Сложеност на алгоритми 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Мултимедија 19 5 4 1 1 5 3 14 8,1 0%
Сложеност на алгоритми 17 / 6 1 1 5 / 14 7,9 17,6%
Интернет програмирање 3 / 1 / / / / 1 6.0 66,7%
Теорија на информации 1 / / / / / / / / 100%
Теорија на информаии 43 4 11 5 2 4 2 24 7,2 38,5
Анализа и моделирање на 
софтвер 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
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Мултимедија 2 / / / / 2 / 2 9,0 0%
Мултимедија 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Управување на софтверски 
системи 25 / 4 9 4 1 3 21 7,5 84%

Компајлери 7 / 4 2 / / / 6 6,3 14,3%
Основи на програмирање 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%
Математика 1 9 4 1 / / / / 1 6,0 80%
Интелигентни системи 5 3 2 / / / / 2 6,0 0%
Визуелно програмирање 15 3 4 / / / / 4 6,0 66,7%
Линеарна алгебра 6 1 1 1 / / / 2 6,5 60%
Безбедност на 
компјутерски системи 13 4 5 / / / / 5 6,0 44,4%

Компјутерски мрежи 9 5 2 / / / / 2 6,0 50%
Оперативни системи 1 / / / / / / / / 100%
Мрежни оперативни 
системи 1 1 / / / / / / / /

Интернет програмирање 1 / / / / / / / / 100%
Микропроесори 47 17 7 / 3 1 5 16 7,8 46,7%
Септемвриска сесија/2012
Статистика за бизнис 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%
Микропроцесори 3 / 3 / / / / 3 6,0 0%
Микропроцесори 30 11 14 3 1 1 / 19 6,4 0%
Мултимедија 5 / 2 / 1 / / 3 6,6 40%
Мултимедија 34 3 4 5 8 4 6 27 8,1 1,2%
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 2 2 / / / / / / / /

Веројатност и статистика 9 4 3 / / 1 / 4 6,25 20%
Системи за електронско и 
далечинско учење 24 4 9 5 1 / 1 16 6,6 20%

Англиски јазик 5 / 1 / 3 1 / 5 7,8 0%
Деловен англиски јазик 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%
Современо е-општество 9 3 2 2 1 / / 5 6,8 16,6%
Современо е-општество 2 / 1 / / 1 / 2 7,5 0%
Интернет технологии 3 / 3 / / / / 3 6,0 0%
Софтверски процеси 8 5 1 1 / / / 2 6,5 33,3%
Нумерички методи 6 1 2 1 / 1 / 4 7,0 20%
Нумерички методи 1 / / / / / / / / 100%
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 3 1 2 / / / / 2 6,0 0%

Компајлери 1 1 / / / / / / / /
Компајлери 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Анализа и моделирање на 
софтвер 1 1 / / / / / / / /



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

281

Компајлери 2 / / 1 / / / 1 7,0 50%
Теорија на информации 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Теорија на инфорации 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Теорија на инфорации 18 4 5 / 1 / / 6 6,3 57,1%
Математика 1 5 / 4 / / / / 4 6,0 20%
Линеарна алгебра 10 3 3 / / / / 3 6,0 57,1%
Финансиски пазари и 
институиции 2 1 / / / / / / / 100%

Основи на програирање 6 4 1 / 1 / / 2 7,0 0%
Основи на програирање 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Стандарди за квалитет на 
софтвер 20 9 11 / / / / 11 6,0 0%

Управување на софтверски 
проекти 15 5 2 2 1 / / 5 6,8 50%

Визуелно програмирање 24 / 3 1 / / / 4 6,25 83,3%
Математика 2 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Математика 2 16 1 6 / / / / 6 6,0 60%
Безбедност на 
компјутерски систеи 15 3 2 / / / / 2 6,0 83,3%

Графика и визуализација 16 / 4 1 / / / 5 6,2 68,7%
Компјутерски мрежи 11 1 3 / / 1 1 5 7,4 50%
Објектно ориентирано 
програмирање 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%

Бази на податоци 5 2 3 / / / / 3 6,0 0%
Дигитална логика 4 3 / 1 / / / 1 7.0 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 3 1 2 / / / / 2 6,0 0%

Бази на податоци 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Објектно ориентирано 
програирање 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Објектно програмирање 1 1 / / / / / / / /

Октомвриска дополнителна сесија / 2012

Статистика за бизнис 4 1 3 / / / / 3 6,0 0%

Финансиски пазари и 
институции 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%

Нумерички методи 3 / 2 1 / / / 3 6,3 0%

Нумерички методи 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%

Основи на програмирање 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%

Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 2 2 / / / / / / / /
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Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 1 1 / / / / / / / /

Управување на софтверски 
проекти 20 2 4 3 3 2 / 12 7,25 33,3%

Графика и визуализација 26 1 6 / / / / 6 6,0 76%

Графика и визуализација 1 / / / / / / / / 100%

Анализа и моделирање на 
софтвер 3 / 1 / / / / 1 6,0 66,6%

Управување со софтверски 
проекти 1 / / / / / / / / 100%

Интелигентни системи 5 4 1 / / / / 1 6,0 0%

Дистрибуирани системи 4 2 2 / / / / 2 6,0 0%

Компјутерски мрежи 21 / 15 1 / 1 / 17 6,2 19,04%

Веројатност и статистика 10 1 3 1 / / / 4 6,25 55,5%

Безбедност на 
компјутерски системи 6 / 3 1 / / / 4 6,25 33,3%

Математика 2 19 3 7 1 / / / 8 6,1 50%

Микропроцесори 12 3 8 / / / 1 9 6,4 0%

Микропроцесори 1 / / / / / / / / 100%

Микропроцесори 3 1 2 / / / / 2 6,0 0%

Деловен англиски јазик 1 1 / / / / / / / /

Деловен англиски јазик 2 а / / 1 / / 1 8,0 0%

Мултимедија 4 2 / 1 1 / / 2 7,5 0%

Мултимедија 21 2 3 7 4 2 2 18 7,6 0,5%

Математика 1 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%

Стандарди за квалитет на 
софтвер 8 1 5 / / / / 5 6,0 28,5%

Сложеност на алгоритми 14 / 13 / / / / 13 6,0 7,14%

Интелигентни системи 4 1 2 / / 1 / 3 7,0 0%

Бази на податоци 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Објектно ориентирано 
програмирање 18 3 14 1 / / / 15 6,06 0%

Бази на податоци 6 1 4 1 / / / 5 6,2 0%

Објектно ориентирано 
програмирање 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%

Дигитална логика 6 1 4 / / 1 / 5 7,0 0%
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Структури на податоци и 
алгоритми 5 2 2 1 / / / 3 6,3 0%

Дистрибуирани системи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Англиски јазик 1 / / / / / / / / 100%

Деловен англиски јазик 1 1 / / / / / / / /

Е- бизнис 4 / 2 1 / / / 3 6,3 25%

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ 
НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ИНФОРМАТИКА ВО СТРУМИЦА ПО ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
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6 7 8 9 10
Информатика - студиска програма 2010/2011
Февруарска сесија 2012
Електротехника 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Математика 1 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Електроника 1 1 / / / / / / / /
Современо е- општество 2 / / 1 1 / / 2 7,5 0%
Математика 2 7 5 2 / / / / 2 6,0 0%
Софтверски процеси 29 1 12 6 5 1 / 24 6,7 14,2%
Структури на податоци и 
алгоритми 27 2 15 9 1 / / 25 6,4 0%

Дигитална логика 27 3 19 2 3 / / 24 6,08 0%
Веројатност и статистика 24 9 5 5 2 2 1 15 7,2 0%
Оперативни системи 33 / 8 9 6 3 4 30 7,5 0,9%
Февруарска втора сесија 2012
Електротехника 3 3 / / / / / / / /
Математика 1 2 2 / / / / / / / /
Современо е- општество 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Математика 2 4 4 / / / / / / / /
Софтверски процеси 7 2 2 / / 1 1 4 7,75 20%
Структури на податоци и 
алгоритми 8 2 1 2 2 1 / 6 7,5 0%

Веројатност и статистика 8 3 2 / 3 / / 5 7,2 0%
Оперативни системи 2 1 / 1 / / / 1 7,0 0%
Дигитална логика 5 2 1 / 2 / / 3 7,3 0%
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Априлска дополнителна сесија 2012
Математика 2 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 3 2 1 / / / / 1 6,0 0%

Веројатност и статистика 4 / 4 / / / / 4 6,0 0%
Оперативни системи 2 / 1 / / / / 1 6,0 50%
Дигитална логика 2 / / / / / 1 1 10,0 50%
Јунска сесија 2012
Софтверски процеси 3 / 1 / / / / 1 6,0 66,6%
Структури на податоци и 
алгоритми 6 2 4 / / / / 4 6,0 0%

Дигитална логика 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Архитектура на компјутери 34 2 14 10 / 2 2 28 6,8 12,5%
Оперативни системи 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Нумерички методи 9 1 4 1 1 / 1 7 7,0 12,5%
Јунска втора сесија 2012
Електротехника 2 2 / / / / / / / /
Електроника 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Современо е-општество 4 / / / / / / / / 100%
Софтверски процеси 2 / 1 / 1 / / 2 7,0 0%
Дигитална логика 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Архитектура на компјутери 7 / 3 1 / / / 4 6,25 42,8%
Оперативни системи 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Нумерички методи 14 1 6 2 1 1 / 10 6,7 23,07%
Септемвриска сесија 2012
Електротехника 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Електроника 2 1 / / / / / / / 100%
Интернет технологии 1 / / / / / / / / 100%
Современо е-општество 6 2 1 2 / 1 / 4 7,25 0%
Објектно програмирање 5 4 1 / / / / 1 6,0 0%
Софтверски процеси 2 / 1 1 / / / 2 6,5 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Дигитална логика 4 2 1 1 / / / 2 6,5 0%
Архитектура на компјутери 9 1 4 / / / / 4 6,0 50%
Октомвриска дополнителна сесија 2012
Современо е- општество 3 / / / / / / / / 100%
Објектно програмирање 4 2 2 / / / / 2 6,0 0%
Софтверски процеси 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%
Структури на податоци и 
алгоритми 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%

Дигитална логика 2 / / 1 / 1 / 2 8,0 0%
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Архитектура на компјутери 4 2 / / / / / / / 100%
Информатика- студиска програма 2009/2010
Февруарска прва сесија 2012
Мобилни мрежи 19 1 6 7 3 2 / 18 7,05 0%
Безжични мрежи 19 1 5 8 3 2 / 18 7,1 0%
Визуелно програмирање 12 2 1 1 / 1 2 5 8,4 50%
Графика и визуализација 10 4 1 2 2 / / 5 7,2 16,6%
Интернет програмирање 13 1 1 5 3 1 2 12 7,8 0%
Интернет програмирање (3 
год.) 5 / 2 2 1 / / 5 6,8 0%

Компајлери (3 год.) 5 / 5 / / / / 5 6,0 0%
Компајлери 8 / 6 2 / / / 8 6,25 0%
Теорија на информации 6 6 / / / / / / / /
Развивање на 
информациони системи 8 2 2 / 2 2 / 6 7,6 0%

Развивање на 
информациони системи (3 
год.)

6 2 3 1 / / / 4 6,25 0%

Линеарна алгебра 7 4 1 2 / / / 3 6,6 0%
Архитектура на компјутери 7 2 / / / / / / / 100%
Нумерички методи 4 2 1 / / / / 1 6,0 50%
Компјутерски мрежи 15 / 6 1 / / / 7 6,14
Визуелно програмирање 12 2 1 1 / 1 2 5 8,5 50%
Оперативни системи 33 0 8 9 6 3 4 30 7,5 0,9%
Структури на податоци и 
алгоритми 27 2 15 9 1 / / 25 6,4 0%

Софтверски процеси 29 1 12 6 5 1 / 24 6,7 1,42%
Математика 2 7 5 2 / / / / 2 6,0 0%
Математика 1 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Февруарска втора сесија 2012
Мобилни мрежи 1 / / / / / / / / 100%
Визуелно програмирање 3 / 1 / 1 1 / 3 7,6 0%
Графика и визуализација 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Компјутерски мрежи 8 5 / / / / / 100%
Бази на податоци 2 2 / / / / / / / /
Веројатност и статистика 24 9 5 5 1 2 1 15 6,7 0%
Објектно- ориентирано 
програмирање 1 / / / / / / / / 100%

Електроника 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Основи на програмирање 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Априлска дополнителна сесија 2012
Компјутерски мрежи 5 5 / / / / / / / /
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Објектно- ориентирано 
програмирање 1 / / / / / / / / 100%

Јунска сесија 2012
Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 
(за 3 год.)

5 / 4 1 / / / 5 6,2 0%

Практикум од сметачки 
алатки во инженерството 
(за 4 год.)

19 / 8 6 5 / / 19 6,8 0%

Мултимедија 19 1 1 1 9 4 1 16 8,1 11,1%
Мултимедија (3 год.) 5 / / 2 2 1 / 5 7,8 0%
Професионална етика 18 1 1 1 7 4 4 17 8,5 0%
Професионална етика (3 
год.) 4 / / / 1 2 1 4 9,0 0%

Визуелно програмирање 9 1 3 / / / / 3 6,0 62,5%
Графика и визуализација 4 1 / 1 / 1 / 2 8,0 0%
Интернет програмирање 3 1 1 / / / / 1 6,0 50%
Компајлери 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Теорија на информации 8 2 2 / 2 / / 4 7,0 33,3%
Развивање на 
информациони системи 1 1 / / / / / / / /

Линеарна алгебра 25 14 8 1 1 / 1 11 6,6 0%
Компјутерски мрежи 9 5 3 / / / 1 4 7,25 0%
Бази на податоци 22 / 15 3 1 2 1 22 6,6 0%
Електротехника 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Јунска втора сесија 2012
Мултимедија 2 2 / / / / / / / /
Професионална етика 1 / / / / 1 / 1 9,0 0%
Визуелно програмирање 6 2 2 / / / / 2 6,0 50%
Графика и визуализација 4 2 1 / / / / 1 6,0 50%
Интернет програмирање 1 1 / / / / / / / /
Теорија на информации (3 
год.) 1 / / / / / / / / 100%

Теорија на информации 11 / 1 2 2 2 / 7 7,7 36,3%
Развивање на 
информациони системи 1 1 / / / / / / / /

Линеарна алгебра 6 5 / 1 / / / 1 7,0 0%
Компјутерски мрежи 13 2 8 / / / / 8 6,0 30%
Бази на податоци 11 3 5 / 1 1 1 8 7,1 0%
Септемвриска сесија 2012
Професионална етика 1 1 / / / / / / / /
Визуелно програмирање 12 / / / / / / / / 100%
Графика и визуализација 3 2 / / / / / / / 100%
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Компајлери 2 1 / / / / / / / 100%
Теорија на информации 8 4 2 / / / / 2 6,0 50%
Теорија на информации (3 
год.) 1 1 / / / / / / / /

Линеарна алгебра 14 9 5 / / / / 5 6,0 0%
Нумерички методи 6 2 1 / 1 / / 2 7,0 50%
Компјутерски мрежи 13 2 3 / / / / 3 6,0 72,7%
Бази на податоци 2 1 1 / / / / 1 6,0 0%
Октомвриска дополнителна сесија 2012
Визуелно програмирање 13 / 6 / / / / 6 6,0 53%
Графика и визуализација 4 1 3 / / / / 3 6,0 0%
Линеарна алгебра 8 / 8 / / / / 8 6,0 0%
Компјутерски мрежи 16 3 11 1 / / 1 13 6,3 0%
Бази на податоци 8 1 6 / / 1 / 7 6,4 0%
Веројатност и статистика 4 3 1 / / / / 1 6,0 0%
Информатика- студиска програма 2008/2009
Февруарска сесија 2012
Биоинформатика 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%
Безбедност на 
компјутерски системи 14 12 2 / / / / 2 6,0 0%

Интелигентни системи 23 / 4 9 6 1 3 23 7,5 0%
Менаџмент на 
информациони системи 23 1 5 6 6 5 / 20 7,9 0%

Е- комерција 14 / 2 8 1 3 14 8,3 0%
Бази на податоци 3 / / / / / / / / 100%
Мултимедија 2 1 / / / / / / / 100%
Графика и визуализација 10 4 1 2 2 / / 5 7,2 11%
Теорија на информации 2 / 2 / / / / 2 6,0 0%
Веројатност и статистика 24 9 5 5 2 2 1 15 7,2 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 27 2 15 9 1 / / 25 6,4 0%

Нумерички методи 4 2 1 / / / / 1 6,0 50%
Развивање на 
информациони системи 8 2 2 / 2 2 / 6 7,6 0%

Микропроцесори 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Компјутерски мрежи 15 3 6 1 / / / 7 6,1 41,6%
Интернет програмирање 13 1 1 5 3 1 2 12 7,8 0%
Линеарна алгебра 7 4 1 2 / / / 3 6,6 0%
Февруарска втора сесија 2012
Визуелно програмирање 3 / 1 / 1 1 / 3 7,6 0%
Мултимедија 1 1 / / / / / / / /
Дистрибуирани системи 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
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Теорија на информации 1 / / / / / / / / 100%
Веројатност и статистика 8 3 2 / 3 / / 5 7,2 0%
Структури на податоци и 
алгоритми 8 2 1 2 2 1 / 6 7,5 0%

Нумерички методи 2 / / 1 / / / 1 7,0 50%
Развивање на 
информациони системи 1 1 / / / / / / / /

Микропроцесори 3 2 1 / / / / 1 6,0 0%
Компјутерски мрежи 8 5 / / / / / / / 100%
Архитектура на компјутери 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Интернет програмирање 4 2 2 / / / / 2 6,0 0%
Дигитална логика 5 2 1 / 2 / / 3 7,3 0%
Софтверски процеси 7 2 2 / / 1 1 4 7,75 20%
Електротехника 3 3 / / / / / / / /
Математика 2 4 4 / / / / / / / /
Априлска дополнителна сесија 2012
Визуелно програмирање 2 / / / / / / / / 100%
Безбедност на 
компјутерски системи 5 1 2 1 / / 1 4 7,25 0%

Графика и визуализација 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Теорија на информации 2 / / / / / / / / 100%
Структури на податоци и 
алгоритми 3 2 1 / / / / 1 6,0 0%

Нумерички методи 4 2 / / / / / / / 100%
Развивање на 
информациони системи 2 1 / / / / / / / 100%

Компјутерски мрежи 5 5 / / / / / / / /
Интернет програмирање 2 1 / / / / / / / 100%
Дигитална логика 2 / / / / / 1 1 10,0 50%
Објектно програмирање 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Линеарна алгебра 1 / / / / / / / / 100%
Електроника 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Јунска сесија 2012
Системи за електронско и 
далечинско учење 18 / / 7 3 3 / 13 7,6 27,7%

Управување на софтверски 
проекти (3 год.) 4 / / 1 2 1 / 4 8,0 0%

Управување на софтверски 
проекти 28 / 5 4 10 7 2 28 7,8 0%

Стандарди за квалитет на 
софтвер 10 2 1 7 / / / 8 6,87 0%

Безбедност на 
компјутерски системи 9 1 5 2 / / 1 8 6,75 0%
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Дистрибуирани системи 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Моделирање и симулации 1 1 / / / / / / / /
Јунска втора сесија 2012
Управување на софтверски 
проекти 8 1 4 / / / 3 7 7,7 0%

Стандарди за квалитет на 
софтвер 9 1 2 3 / / 3 8 7,87 0%

Нумеричко решавање 
на парцијални и 
диференцијални равенки

3 / 1 1 1 / / 3 7,0 0%

Безбедност на 
компјутерски системи 4 / 4 / / / / 4 6,0 0%

Развивање на 
информациони системи 1 1 / / / / / / / /

Септемвриска сесија 2012
Системи за електронско и 
далечинско учење 6 / 2 4 / / / 6 6,6 0%

Управување на софтверски 
проекти 5 1 1 1 1 1 / 4 7,5 0%

Безбедност на 
компјутерски системи 2 / / / / / 2 2 10,0 0%

Менаџмент на 
информациони системи 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%

Мултимедија 6 1 3 / 1 / / 4 6,5 20%
Моделирање и симулации 2 1 / / / / / / / 100%
Развивање на 
информациони системи 2 / / / / / / / / 100%

Октомвриска дополнителна сесија 2012
Безбедност на 
компјутерски системи 1 / / / / / / / / 100%

Мултимедија 3 / 1 / / / / 1 6,0 66%
Нумерички методи 10 2 6 / / / 1 7 6,5 12,5%

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ 
НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ИНФОРМАТИКА ВО КАВАДАРЦИ ПО ОДДЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Февруарска прва сесија 2012
Математика 1 17 1 7 5 1 / 2 15 7,0 6,25%
Англиски јазик 25 1 10 4 1 / / 15 6,4 37,5%
Февруарска втора сесија 2012
Математика 1 11 1 3 / / / / 3 6,0 70%
Англиски јазик 1 1 / / / / / / / /
Априлска сесија 2012
Интернет технологии 8 1 5 2 / / / 7 6,2 0%
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Математика 1 6 1 3 / / / / 3 6,0 40%
Англиски јазик 2 / / / / / / / / 100%
Основи на програмирање 7 1 2 / / / / 2 6,0 66,6%
Јунска прва сесија 2012
Современо е- општество 13 / 2 1 5 2 1 11 7,9 15,3%
Интернет технологии 2 1 / / / / / / / 100%
Деловен англиски јазик 16 / 7 4 4 / 1 16 7,0 0%
Англиски јазик 10 / 2 3 / / / 5 6,6 50%
Основи на програмирање 7 / / / / / / / / 100%
Јунска втора сесија 2012
Современо е- општество 5 / 2 / 1 / / 3 6,6 40%
Деловен англиски јазик 14 1 3 1 4 1 4 13 8,1 0%
Објектно ориентирано 
програмирање

9 / / 5 2 / 2 9 7,8 0%

Септемвриска сесија 2012
Современо е- општество 5 / 2 2 / / / 4 6,5 20%
Интернет технологии 2 1 / / / / / / / 100%
Деловен англиски јазик 2 1 / / / 1 / 1 9,0 0%
Математика 1 2 / / / / / / / / 100%
Математика 2 3 / / / / / / / / 100%
Англиски јазик 5 / 1 / 3 1 / 5 7,2 0%
Основи на програмирање 5 / 2 1 / / / 3 6,3 40%
Октомвриска дополнителна сесија 2012
Математика 1 2 / / / / / / / / 100%
Математика 2 2 / / / 1 / / 1 8,0 50%
Објектно ориентирано 
програмирање

3 2 / / 1 / / 1 8,0 0%

Основи на програмирање 2 / 1 / 1 / / 2 7,0 0%
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ НА 
ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ИНФОРМАТИКА 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
ка

П
ро
це
нт

 н
а 

па
дн
ат
и

6 7 8 9 10
Септемвриска сесија / 2011
Одбрани поглавја од 
математичка анализа 1 1 / / / / / / / /

Применето софтверско 
инженерство во техничките 
науки

3 1 / / / / 2 2 10,0 0%

Одбрани поглавја од 
нумеричка анализа и 
нумерички методи

1 1 / / / / / / / /

Нумеричко решавање на 
парцијални диференцијални 
равенки

1 1 / / / / / / / /

Октомвриска сесија / 2011
Анализа на системски 
барања 1 / / / 1 / / 1 8,0 0%

Одбрани поглавја од 
математичка анализа 1 1 / / / / / / / /

Одбрани поглавја од 
нумеричка анализа и 
нумерички методи

1 1 / / / / / / / /

Февруарска сесија / 2012
Бази на податоци и 
техники за организација и 
обработка на податоци

2 / / / / 1 1 2 9,5 0%

Е- комерција 2 / / / / 1 1 2 9,5 0%
Одбрани поглавја од 
финансии 3 2 / / / / 1 1 10,0 0%

Безбедност на 
компјутерски системи и 
мрежи

1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Вовед во криптографија 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Блок шифрувачи и хаш 
функции 1 1 / / / / / / / /

Одбрани поглавја од 
математичка анализа 2 1 / / / / 1 1 10,0 0%
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Техники на машинско 
учење за обработка на 
податоци

2 / / / / 1 1 2 9,5 0%

Дистрибуирани 
компјутерски системи и веб 
сервиси

7 2 1 / 2 2 / 5 8,5
0%

Пребарување на 
информации, пребарувачки 
машини и веб навигација

10 1 2 1 1 3 2 9 8,2 0%

Применето софтверско 
инженерство во техничките 
науки

2 1 / / / / 1 1 10,0 0%

Далечинско учење 2 / / / / 1 1 2 9,5 0%
Анализа на системски 
барања 7 2 / / 1 4 / 5 8,8 0%

Развој на мобилни 
апликации 3 1 / / 2 / / 2 8,0 0%

Објектно ориентирано 
софтверско инженерство 6 2 / / 1 1 2 4 9,25 0%

Роботика 2 1 / / / / 1 1 10,0 0%
Софтверски процеси 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Софтверско инеженерство 
за веб апликации 1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Дизјан на интеракција 
компјутер корисник (HCI) 1 1 / / / / / / / /

Препознавање на 
облици (Топологија на 
компјутерските науки)

2 / / / / 1 1 2 9,5 0%

Одбрани поглавја од 
математичка анализа 2 / / / / / 2 2 10,0 0%

Финансиска математика 1 2 / / / / / 2 2 10,0 0%
Економско математички 
модели 1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Одбрани поглавја од 
алгебра 2 1 / / / / 1 1 10,0 0%

Математичка статистика 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Мрежни оперативни 
системи 1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Одбрани поглавја од 
нумеричка анализа и 
нумерички методи

3 1 / / / / 2 2 10,0 0%

Методи на конечни 
елементи 2 / / / / 1 1 2 9,5 0%

Нумеричко решавање 
на парцијални и 
диференцијални равенки

2 / / / / 1 1 2 9,5 0%
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Априлска сесија / 2012
Дистрибуирани 
компјутерски системи и веб 
сервиси

1 1 / / / / / / / /

Е-комерција 1 / / / / / 1 1 10,0 0%
Анализа на системски 
барања 8 / / / 1 2 5 8 9,5 0%

Податочни складишта и 
податочно рударење 2 / / / / 1 1 2 9,5 0%

Одбрани поглавја од 
алгебра 2 / / / / / 2 2 10,0 0%

Пребарување на 
информации, пребарувачки 
машини и веб навигација

1 / / 1 / / / 1 7,0 0%

Блок шифрувачи и хаш 
функции 1 1 / / / / / / / /

Софтверско инженерство 
за веб апликации 4 / / / / / 4 4 10,0 0%

Објектно ориентирано 
софтверско инженерство 3 / / / / / 3 3 10,0 0%

Безбедност на 
компјутерски системи и 
мрежи

2 / / / / 1 1 2 9,5 0%

Применето софтверско 
инженерство во техничките 
науки

1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Вовед во криптографија 2 2 / / / / / / / /
Техники на машинско 
учење за обработка на 
податоци

1 / / / 1 / / 1 8,0 0%

Јунска сесија / 2012
Е- комерција 9 3 / / 1 / 5 6 9,6 0%
Безбедност на 
компјутерски системи и 
мрежи

5 2 / / / / 3 3 10,0 0%

Дистрибуирани 
компјутерски системи и веб 
сервиси

2 1 / 1 / / / 1 7,0 0%

Напредни методи за 
управување со софтверски 
проекти

1 1 / / / / / / / /

Блок шифрувачи и хаш 
функции 1 1 / / / / / / / /

Одбрани поглавја од 
алгебра 2 / / / 1 1 / 2 8,5 0%
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Бази на податоци и 
техники за организација и 
обработка на податоци

2 1 / / / 1 / 1 9,0 0%

XML веб сервиси и 
семантички веб 4 / / / / / 4 4 10,0 0%

Криптографија со јавни 
клучеви 1 1 / / / / / / / /

Вовед во криптографија 3 1 / / 2 / / 2 8,0 0%
Мултимедијални системи

1 / / / / 1 / 1 9,0
0%

Објектно ориентирано 
софтверско инженерство 4 / / / / 1 3 4 9,75 0%

Софтверски процеси 1 / 1 / / / / 1 6,0 0%
Роботика 8 / / / / 4 4 8 9,5 0%
Компјутерска и роботска 
визија 3 / / / / / 3 3 10,0 0%

Септемвриска сесија / 2012
Дизајн на интеракција 
компјутер- корисник (HCI) 1 / / / / / 1 1 10,00 0%

Криптографија со јавни 
клучеви 1 1 / / / / / / / /

Мултимедијални системи 2 / / / / 2 / 2 9,0 0%
Роботика 3 1 / / / 1 1 2 9,5 0%
Напредни методи за 
управување со софтверски 
проекти

1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Напредно софтверско 
инженерство 2 / / / 1 / 1 2 9,0 0%

Одбрани поглавја од 
алгебра 1 / / / / 1 / 1 9,0 0%

Објектно ориентирано 
софтверско инженерство 2 1 / / / / 1 1 10,0 0%

Блок шифрувачи и хаш 
функции 1 1 / / / / / / / /

Технологија на наставен 
процес 1 1 / / / / / / / /

Развој на мобилни 
апликации 2 / / 1 / / 1 2 8,5 0%

Софтверско инженерство 
за веб апликации 3 1 / / / / 2 2 10,0 0%

Дистрибуирани 
компјутерски системи и веб 
сервиси

2 / / / / 2 / 2 9,0 0%
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Податочни складишта и 
податочно рударење 4 / / / / 1 3 4 9,75 0%

Октомвриска сесија / 2012
Роботика 1 / / 1 / / / 1 7,0 0%
Дигитално процесирање на 
сигнали 1 / / / / / 1 1 10,0 0%

Дистрибуирани 
компјутерски системи и веб 
сервиси

1 / / / / 1 / 1 9,0 0%

Е- комерција 2 / / / / / 2 2 10,0 0%

5. ТЕХНИЧКА   ОПРЕМЕНОСТ
Р.б. Опрема Тип Намена Број

1 TV - LCD LG 42” LG 42” Кампус 2 2

2
Персонален компјутер FSC ESPRIMO

P5720
Кампус 2 111

3 Монитор Scenik Vju A 17” Кампус 2 94
4 Циско ИП телефон 7911G Кампус 2 24
5 Монитор Scenikvju LCD 19” Кампус 2 17
6 Фотоапарат Canon pc1263 Кампус 2 1
7 LCD проектор OPTOMA EP 727 OPTOMA EP 727 ФОН 5
8 LCD проектор OPTOMA EP 727 OPTOMA EP 727 Кампус 2 1
9 LCD проектор (подвижни) Кампус 2 4

10
Мекинтош (мултимедијален 
компјутер)

Мац 20” Кампус 2 23

11
Преносен компјутер /лаптоп Hp/ FS ESPRIMO 

В6505
Кампус 2 7

12
Свич Циско Katalist 3560 48 

10/100/1000 RoE
+ 4 SFP

Кампус  2 1

13
Ресивер SERVUD (Radio EON 

PAS)
Кампус 2 1

14 Звучници SKAJTRONIK Кампус  2 1
15 Фотокопир Хеrох Centre 4150 Кампус  2 1

16 Печатач Херох 3428 Кампус  2 2

17 Печатач Херох 3435 Кампус  2 1

18 Електронска табла clasus board Струмица 1

19
Електронска табла promethean smart  

board
Кампус 2 1

20
Видеоконференциски краен уред 
(HDX 7000), камера и звучници

 Polycom Кампус  2 1
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21
Модуларни Роботски Коплети RASCAL, LEGO, 

ARobot
Кампус  2 3

22
Сервер IBM System x3400 

M3
ФОН 1

6. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  
За изведување на студиската програма во потполност се обезбедени 

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.

А
м
ф
ит
еа
тр
и А 1 80

Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

А 1 136
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Струмица

А 2 120
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип
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2

П
ре
да
ва
лн
и

П3 48
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П4 48
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П2 56
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П6 36
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П7 64
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П8 27
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П9 24
Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип

П3 63
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Кавадарци

П4 16
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Кавадарци

П5 43
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Кавадарци

П6 100
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Кавадарци

П7 60
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Кавадарци

П8 30
ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Кавадарци
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3.

К
ом
пј
ут
ер
ск
и 

ла
бо
ра
то
ри
и

КЛ1
32 Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип

КЛ5
36 Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип

КЛ12
36 Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип

КЛ1
83 ФОН - Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Штип

КП
27 ФИ - Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Струмица

КП 1
33 ФИ- Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Кавадарци

КП 2
41 ФИ- Универзитет „Гоце Делчев“ - 

Кавадарци

4.

Б
иб
ли
от
ек
и Б1

Кампус 2 - Универзитет „Гоце Делчев“ 
–Штип

Б3

Кампус 1 - Универзитет „Гоце Делчев“ 
–Штип

5.

Ч
ит
ал
ни
ци

Ч1

Кампус 1 - Универзитет „Гоце Делчев“ 
–Штип

6.

С
ал
и

С1

Спортска сала „Јордан Мијалков“ 

Вкупен број места
Вкупна нето површина
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7. ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ
Предметите од студиската програма на Факултетот за информатика 

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, користената литература за сите предмети што се во 
програмата на Факултетот за информатика е збогатена и 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.

Од страна на наставниците и соработниците на Факултетот за 
информатика се изработени скрипти, практикуми и други материјали кои 
се користат за наставата и други надворешни активности:

 – Интерна скрипта по предметот „Основи на програмирање“ од автор 
д-р Владо Гичев;

 – Практикум по предметот Информатика (за не-информатичките 
факултети), во фаза на рецензирање од автор д-р Зоран Здравев.

Поглавја во книги
 – Saso Koceski, Natasa Koceska, “Collaborative Augmented Reality (AR) 

mobile phone game for co-located players”, ICT Innovations 2011, Ad-
vances in Intelligent and Soft Computing, Springer Berlin Heidelberg, 
Volume 150, 2012, pp 147-157.

 – Saso Koceski, Natasa Koceska, “MRI based visualization and evaluation 
of Carpal Tunnel Syndrome” ICT Innovations 2011, Advances in Intelli-
gent and Soft Computing, Springer Berlin Heidelberg, Volume 150, 2012, 
pp 325-334.

 – S. Koceski, N. Koceska, “Videoconferencing systems for synchronous 
multi-campus distance education”, Video conference as a tool for Higer ed-
ucation, The TEMPUS ViCES experience,Eds Enrica Caporali&Vladimir 
Trajkovik, ISBN: 978-88-665-5108-9, Firenze : Firenze University Press, 
2012, pp.83-97, URL: http://digital.casalini.it/9788866551089

 – N. Koceska, S. Koceski, B. Janevski, “A comparison of students’ perfor-
mance and satisfaction with a visual programming course delivered live by 
interactive videoconferencing”,Video conference as a tool for Higer edu-
cation, The TEMPUS ViCES experience,Eds Enrica Caporali&Vladimir 
Trajkovik, ISBN: 978-88-665-5108-9, Firenze: Firenze University Press, 
2012, pp.103-113, URL: http://digital.casalini.it/9788866551089

8. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА  РАБОТА
Освен наставната дејност, наставничкиот кадар на Факултетот се 

занимава со научна и апликативна дејност. Во тек се ТЕМПУС проекти и 
апликации за поголем број на научно истражувачки проекти. Исто така, 
има преговори со фирми од стопанството, за кои ќе се работат апликативни 
проекти.
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Сања Пачемска
Одбрана на магистерскиот труд со наслов „Ефекти од примената на 

информатичко-компјутерската технологија во наставата по математика“ 
на ден 30.5.2012

Учество во проект:
Градење на капацитетите за јазична и математичка писменост за 

унапредување на резултатите од учењето кај учениците, 2011-2012, во 
реализација на Канцеларијата на UNICEF во Р. Македонија, а поддржан 
од МОН;

Проекти, учество во проекти, членство во здружение
Д-р Сашо Коцески

 – Video Conferencing Services for Education, TEMPUS Project, Agree-
ment Number: 144650-TEMPUS-2008-IT-JPGR, 2009 – 2012.

 – European Network on Robotics for Neuro-Rehabilitation, 2011-2015, 
EU/BMBS COST Action TD1006.

 – 3D-ConTourNet - 3D Content Creation, Coding and Transmission over 
Future Media Networks, 2012-2016, EU/ICT COST Action IC1105.

 – Collaborative model for mobile system for prevention of increased blood 
sugar level, FINKI, 2011-2012.

Д-р Наташа Коцеска
 – 3D-ConTourNet - 3D Content Creation, Coding and Transmission over 

Future Media Networks, 2012-2016, EU/ICT COST Action IC1105.

Д-р Цвета Мартиновска
 – Учество во COST акција BEHAVIOURAL TYPES FOR RELIABLE 

LARGE-SCALE SOFTWARE SYSTEMS, European Cooperation in 
Science and Technology Ac  on IC1201, June 2012-October 2016.

Д-р Александра Милева
 – Учество во COST акција BEHAVIOURAL TYPES FOR RELIABLE 

LARGE-SCALE SOFTWARE SYSTEMS, European Cooperation in 
Science and Technology Ac  on IC1201, June 2012-October 2016.

Д-р Зоран Здравев
 – ТЕМПУС проект iKnow, Agreement number 2010-3173/001-002, Pro-

ject Number-511342-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPGR
 – Членство во здруженија: 
 – IEEE, www.ieee.org 
 – ACM, www.acm.org 
 – AIS, www.aisnet.org
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9.  ОБЈАВЕНИ   ТРУДОВИ

Меѓународни списанија со фактори на влијание
1. Gicev, V. and Trifunac, M.D. Energy dissipation by nonlinear soil strains 

during soil-structure interaction excited by SH pulse, Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering, vol. 43, 2012, 261-270.    (IF 2011: 1.210).

2. A. Mileva, S. Markovski: “Shapeless quasigroups derived by Feistel 
orthomorphisms”, Glasnik Matematicki (ќе се печати во декември)  
(IF=0.302).

3. S. Miljković, M. Miladinović, P. Stanimirović, I. Stojanović, “Application 
of the pseudoinverse computation in reconstruction of blurred images”, 
Filomat 26(3) (2012), 453-465, (IF 2011=0.421).

4. Saso Koceski, Natasa Koceska, Ivica Kocev (2012). Design and Evalu-
ation of Cell Phone Pointing Interface for Robot Control, International 
Journal of Advanced Robotic Systems,Vol. 9, 135:2012, ISBN: 1729-
8806 (IF: 0.375).

Странски списанија без фактор на влијание
1 D. Stojanov, A. Mileva, S. Koceski: “A new, space-effi cient local 

pairwise alignment methodology”, Advanced Studies in Biology, Vol. 
4, no. 1-4, 2012, pp. 85-93.

2 Gicev, V. and Trifunac, M.D. Asymmetry of nonlinear soil strains during 
soil-structure interaction excited by SH pulse, Izgradnja, vol. 66, br. 5-6, 
2012, 129-148.

3 Tosheva S, Martinovska C, (2012) Adaptive E-Learning System in 
Secondary Education, Int. Journal of Emerging Technologies in Learning, 
Vol.7, February 2012, pp.36-41.

4  Klekovska M, Martinovska C, Nedelkovski I, Kaevski D, (to appear in 
Springer LNCS) Comparison of models for recognition of Old Slavic 
Characters, presented at ICT Innovations 2012 Conference “Secure and 
Intelligent Systems”, September, 12-15, 2012, Ohrid, R. Macedonia.

5 I. Stojanovic, A. Mileva, D. Stojanovic, I. Kraljevski “ Image Recog-
nition by Using the Progressive Wavelet Correlation”, International 
Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP), ISSN: 
2074-9074(Print), ISSN: 2074-9082 (Online), vol.4, no.9, pp.1-7, 2012, 
DOI:10.5815/ijigsp.2012.09.01.

6 I. Stojanovic, P. Stanimirovic, M. Miladinovic, D. Stojanovic, “Applica-
tion of Non-Iterative Method in Image Deblurring”, Journal of Computer 
Science and Control Systems (JCSCS), ISSN 1844-6043, pp. 99-102, Vol. 
5, Nr. 1, 2012.

7 I. Stojanovic, P. Stanimirovic, M. Miladinovic, “Applying the Algorithm 
of Lagrange Multipliers in Digital Image Restoration”, FACTA UNIVER-
SITATIS, Series Mathematics and Informatics, ISSN 0352-9665, Vol. 27, 
No 1 (2012), 41-54.

8 D. Stojanov: IC: Intelligent Clustering, a new time effi cient data par-
titioning methodology. International Journal of Computer Science and 
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Information Technologies, Vol. 3 (5), 2012, 5065-5067.
9 The applica  on of appropriate informa  on systems in diff erent process-

es Aleksandar Krstev, Boris Krstev, Dejan Krstev MTM’12, International 
virtual journal for scioence. 02/2012; VI(2/2012-2/2012):pp 46-49. 

10 The appropriate logistics and business informatics in local educational 
environment Boris Krstev, Aleksandar Krstev, Dejan Krstev MTM’12, 
International virtual journal for science, YEAR VI , Issue 2/2012, ISSN - 
1313-0226, pp 46-49, Varna, Bulgaria 

11 Computer presentation of equipments and devices by mathematical and 
software programmes methods Aleksandar Krstev, Boris Krstev, De-
jan Krstev MTM’12,, ISSN 1313-0226, International virtual journal. 
02/2012; VI(2/2012-2/2012):53-56. 

12 The choice between production of lead selective concentrate or recovery 
of lead and elemental sulphur from galenit domestic ores, Blagoj Golo-
meov, Boris Krstev, Mirjana Golomeova, Aleksandar Krstev Internation-
al congress Machines, Technologies, Materials 2011, 19-21 September 
2011, Varna, Bulgaria. 

13 Trajkovik, V., E. Vlahu-Gjorgievska, I. Kulev and S. Koceski, “Provid-
ing collaborative algorithms support for personal health care”. American 
Journal of Bioinformatics, Volume 1, Issue 1, pp. 41-49.

14 O. Kotevska, E. Vlahu-Gjorgievska, V. Trajkovic, and S. Koceski, “To-
wards a Patient-Centered Collaborative Health Care System Model,” In-
ternational Journal of Computer Theory and Engineering vol. 4, no. 6, pp. 
1025-1029, 2012.

15 Saso Koceski, Natasa Koceska and Ivica Kocev. Article: “Design and 
Evaluation of a Cell Phone Pointing Interface for Interaction with Large 
Projector based Displays”, International Journal of Computer Applica-
tions 51(3):27-32, August 2012. Published by Foundation of Computer 
Science, New York, USA.

16 Shteriev F, Koceska N, Koceski S., “Software platform for visualiza-
tion and evaluation of Carpal Tunnel Syndrome”, Contributions. 2012 
Jul;33(1):397-410.

17 Koceski, S., Petrevska, B. (2012). Development of a National Tourism 
Web Portal with Enriched Recommender: Empirical Evidence, Interna-
tional Journal of Information, Business and Management, 4(1), 337-355. 

18 Koceski, S., Petrevska, B. (2012). Empirical evidence of contribution to 
e-tourism by application of personalized tourism recommendation sys-
tem, Scientifi c Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasy, 
Volume 2012, 371-383.

19 Koceski, S., Petrevska, B. (2012). Enhancing tourism promotion by en-
riched web-based portal, BH Economic Forum, Volume 4, 259-274.

20 Stojanovic, Igor and Zdravev, Zoran and Tasevski, Angel (2012) Progres-
sive Wavelet Correlation as a Tool for Recognition of the Images. Journal 
of Computer Science and Control Systems, 5 (2). ISSN 1844-6043 (In 
Press)
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Меѓународни конференции 
1 V. Gicev, M.D. Trifunac, and M.I. Todorovska. Reduction of seismic 

wave energy of SH pulse by nonlinear soil, 15th World Conference of 
Earthquake Engineering, Lisboa, Portugal, 24-28 Sep.2012.

2 D. Bikov, A. Stojanova, A. Mileva: “Software tools for learning “Com-
puter Security” course”, In Proceedings of TIO 2012, vol. 1, Čačak, 1-3 
June, pp 178-184.

3 Martinovska C, Nedelkovski I, Klekovska M, Kaevski D, (2012) Recog-
nition of Old Cyrillic Slavic Letters: Decision Tree versus Fuzzy Classi-
fi er Experiments, in Yager, R.R., V. Sgurev and M. Hadjiski, Eds. Proc. 
6th IEEE Int. Conf. Intelligent Systems 2012, Vol. I, Sofi a, Bulgaria, pp. 
48-53.

4 Martinovska C, Nedelkovski I, Klekovska M, Kaevski D, (2012) Fuzzy 
Classifi er for Church Slavic Handwritten Characters, Proc. of 14th Int. 
Conf. on Enterprise Information Systems, Wroclaw, Poland, pp. 310-313.

5 Teohareva Filipova B, Martinovska C, (2012) Analysing Customer Pro-
fi les using Data Mining Techniques, Proc. 34th Int. Conf. on Information 
Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, pp. 73-78.

6 Martinovska C, Teohareva Filipova B, (September 13-15, 2012) Ana-
lyzing Customer Spending Patterns and Buying Preferences with Data 
Mining Techniques, Proc. of First International Conference on Business, 
Economics and Finance, University Goce Delcev – Stip, Faculty of Eco-
nomics, Macedonia, pp. 142-151.

7 Delipetrev B., Jonoski A., Solomatine D. (2012),“Development of 
a Cloud Application for supporting Water Resources Modeling” 10 
International conference on Hydroinformatics, 14-18 July 2012, 
Hamburg, Germany.

8 Delipetrev B. (2011), “Architecture of a prototype cloud applica-
tion for a hydro-information system”, Young Scientist Workshop 
– International Water Week, 31.10 – 05.11.2011, Amsterdam, the 
Netherlands.

9 Delipetrev B., Delipetrev M. (2012),“ Architecture of a prototype 
cloud application for a hydro-information system” SGEM Interna-
tional Geo-conference on Climate and Environment, 17 – 23 June 
2012, Albena, Bulgaria.

10 S. Stefanova, M. Ivanova, I. Stojanovik and Z. Zdravev, “Integration of 
EuroGeoss applications for standardization of research results in the re-
gion”, ICT Innovations 2012, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2012.

11 G. Vitanov, I. Stojanovik and Z. Zdravev, “Improving the Wholesales 
trough Using the Data Mining Techniques”, ICT Innovations 2012, Ohrid, 
Macedonia, September 12-15, 2012. 

12 D. Stojanov, T. Cekerovski, G. Suteva: Technically supported bioinfor-
matical education. In Proceedings of TIO 2012, vol. 2, Čačak, 1-3 June, 
pp 595-598.
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13 S. Pacemska, S.Jakimovik, T.A.Pacemska: The reinvention principle in 
mathematics education, International Conference History of Mathemat-
ics and Teaching Mathematics, 23-26.05.2012, Hungary.

14 Biljana Zlatanovska, Donco Dimovski “The explicit solutions of the sys-
tem difference equations close to the Lorenz system”- ICTA2012, Third 
International Conference on Topology and its Applications, Skopje

15 Marija Miteva, Biljana Jolevska – Tuneska – „SOME RESULTS ON 
COLOMBEAU PRODUCT OF DISTRIBUTIONS“ („Некои резултати 
за производи на дистрибуции во Коломбоовата алгебра“) 8-ми 
Меѓународен симпозиум  „Geometric Function Theory and Applica-
tions“, 27-31 август, 2012 година - Охрид, Р. Македонија. 

16 Marija Mihova, Natasha Stojkovich, Bojan Ilijoski, Zhaneta Popeska 
-Optimal repairing policy for parallel system with independent com-
ponents and linear repairing cost MASSEE, International Congress on 
Mathematics, MICOM 201219.09. - 23.09.2012, Sarajevo.

17 Koceska, N.; Koceski, S., “Methodology for calculating the vertical dis-
placement of the body center of mass using mobile phone accelerom-
eter”, 2012 Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 
2012), June 19-21 2012, Bar, Montenegro.

18 Serafi mov, K.; Angelkov, D.; Koceska, N.; Koceski, S., “Using mobile-
phone accelerometer for gestural control of soccer robots”, 2012 Mediter-
ranean Conference on Embedded Computing (MECO 2012), June 19-21 
2012, Bar, Montenegro.

19 The infl uence of the tailing dump and fl otation hydro-tailings over the 
environment in the domestic copper mine Boris Krstev, Tome Danevski, 
Aleksandar Krstev, Aleksandar Lazarov 12 International Multidiscipli-
nary Scientifi c GeoConference SGEM2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

20 Application of the multimedia for web page Dejan Krstev, Aleksandar 
Krstev, Boris Krstev trans&MOTAUTO’12, 20 International Scientifi c 
and Technical Conference, Varna, Bulgaria; 06/2012. 

21 Logwin AG as an example for successful transport logistics Boris Krstev, 
Dejan Krstev, Eltpon Trajko, Aleksandar Krstev trans&MOTAUTO’12), 
Varna, Bulgaria; 06/2012.

22 The solid municipal waste recycling as the origin of the renewable source 
Boris Krstev, Sofce Trajkova, Aleksandar Lazarov, Aleksandar Krstev, 
Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova 12 International 
Multidisciplinary Scientifi c GeoConference SGEM 2012, Albena, Bul-
garia; 06/2012. 

23 The recent trends and perspectives for fi nal refusing of the hazardous 
waste in the Republic of Macedonia Boris Krstev, Aleksandar Lazaro, 
Aleksandar Krstev, Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golo-
meova. Sofce Trajkova 12 International Multidisciplinary Scientifi c Geo-
Conference SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

24 The treatment of medical waste - technologies, location and origin Alek-
sandar Krstev, Boris Krstev, Tome Danevski, Aleksandar Lazarov, Vlatko 
Jovanovski 12 International Multidisciplinary Scientifi c GeoConference 
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SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 
25 The choice between production of lead selective concentrate or recovery 

of lead and elemental sulphur from galenit domestic oresBlagoj Golome-
ov, Boris Krstev, Mirjana Golomeova, Aleksandar Krstev8 Internation-
al congress Machines, Technologies, Materials 2011, 19-21 September 
2011, Varna, Bulgaria. 

26 The investigation and possibility of leaching or bioleaching from nikel 
bearing laterite oresBoris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova, 
Aleksandar KrstevCurrent opinion in Biotechnology-Volume 22, Euro-
pean Biotechnology Congress 2011, September 28 – October 1, 2011, 
impact factor: 7.71.

27 The choice between fl otation, leaching or bioleaching from low grade 
copper bearing domestic oreBoris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana 
Golomeova, Aleksandar KrstevCurrent opinion in Biotechnology-Vol-
ume 22, European Biotechnology Congress 2011, September 28 – Octo-
ber 1, 2011, impact factor: 7.71.

28 The investigation and possibility of leaching or bioleaching from nikel 
bearing laterite oresBoris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova, 
Aleksandar Krstevabstract in: Current opinion in Biotechnology-Volume 
22, European Biotechnology Congress 2011, September 28 – October 1, 
2011, impact factor: 7.71.

29 The choice between fl otation, leaching or bioleaching from low grade 
copper bearing domestic oreBoris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana 
Golomeova, Aleksandar Krstevabstract in: Current opinion in Biotech-
nology-Volume 22, European Biotechnology Congress 2011, September 
28 – October 1, 2011, impact factor: 7.71.

30 Vlatko Jovanovski, Verica, A., Jovanovska, Todor Cekerovski, Market 
Strategies Supported by Information Technology, 5th International Con-
ference for Entrepreneurship Innovation and Regional Development, So-
fi a, Bulgaria, June1-2, 2012.

31 Stefanova, Sanja and Ivanova, Marina and Stojanovic, Igor and Zdravev, 
Zoran (2012) Integration of EuroGeoss Applications to Enhance the Re-
search Methods in the Region. In: ICT Innovations conference 2012, 12-
15 September 2012, Ohrid, Macedonia. (In Press). 

32 Bojadzieva, Evica and Stefanova, Melsa and Zdravev, Zoran and Stevce-
va, Liljana (2012) Introducing Team-Based Learning (TBL) at Faculty of 
Medicine, University ‘Goce Delcev’ (UGD), Stip, Macedonia. In: AMEE 
2012, , 27-29 August 2012, Lion, France. 

33 Zdravev, Zoran and Kon Popovska, Margita and Pehcevski, Jovan (2011) 
Localized Learning Objects Discovery and Exchange. In: Sixth Interna-
tional Conference - Computer Science’2011, September, 2011, Ohrid, 
Macedonia. 

34 Limonka Lazarova, Biljana Jolevska-Tuneska - “On the generalized 
Fresnel sine integrals and convolution”- (8th International Symposium 
on Geometric Function Theory and Applications, August 27-31, 2012 - 
Ohrid, R.Macedonia).
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35 Nikola Tuneski, Maslina Darus, Elena Gelova - “Simple suffi cient condi-
tions for bounded turning of an analytic function” (“Нови критериуми 
за еднолисност на аналитичките функции») Осми меѓународен сим-
позиум  Geometric Function Theory and Applications 2012 во Охрид.

36 The infl uence of the tailing dump and fl otation hydro-tailings over the 
environment in the domestic copper mine Boris Krstev, Tome Danevski, 
Aleksandar Krstev, Aleksandar Lazarov 12 International Multidiscipli-
nary Scientifi c GeoConference SGEM2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

37 Application of the multimedia for web page Dejan Krstev, Aleksandar 
Krstev, Boris Krstev trans&MOTAUTO’12, 20 International Scientifi c 
and Technical Conference, Varna, Bulgaria; 06/2012. 

38 Logwin AG as an example for successful transport logistics Boris Krstev, 
Dejan Krstev, Eltpon Trajko, Aleksandar Krstev trans&MOTAUTO’12), 
Varna, Bulgaria; 06/2012. 

39 The solid municipal waste recycling as the origin of the renewable source 
Boris Krstev, Sofce Trajkova, Aleksandar Lazarov, Aleksandar Krstev, 
Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova 12 International 
Multidisciplinary Scientifi c GeoConference SGEM 2012, Albena, Bul-
garia; 06/2012. 

40 The recent trends and perspectives for fi nal refusing of the hazardous 
waste in the Republic of Macedonia Boris Krstev, Aleksandar Lazarov, 
Aleksandar Krstev, Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golo-
meova. Sofce Trajkova 12 International Multidisciplinary Scientifi c Geo-
Conference SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. The treatment of 
medical waste - technologies, location and origin 

41 Aleksandar Krstev, Boris Krstev, Tome Danevski, Aleksandar Lazarov, 
Vlatko Jovanovski 12 International Multidisciplinary Scientifi c GeoCon-
ference SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

Регионални и домашни конференции со меѓународно учество 
1. А. Mileva, S. Markovski: “Quasigroup representation of some Feis-

tel and Generalized Feistel ciphers”, ICT Innovations Conference 2012 
(прифатено за печатење во Springer).

2. D. Zlatkovski, N. Šuteva, A. Mileva: “SQL Injection test system for 
students”, Proceedings of the 9th International Conference for Informat-
ics and Information Technology (CIIT 2012), Bitola, April 19-22, 2012, 
234-236.
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Домашни списанија
1. Мартиновска Ц, Теохарева Филипова Б, (2012): Техники и алатки 

на податочно рударење како поддршка на процесот на донесување 
одлуки, Зборник на трудови, Економски факултет, Штип.

2. Busines informatics and appropriate logistics as a challenge for educa-
tion or economy globalization in Macedonia Борис Крстев, Александар 
Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска: Природни ресурси 
и технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет “Гоце Делчев” – Штип.

3. Focus and challenge of national applied information systems in produc-
tion processes or academy and accounting fi rms. Александар Крстев, 
Борис Крстев, Дарко Димитровски, Дејан Крстев: Природни ресурси 
и технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

4. Тековни предизвици и современи решенија при управување со опасен 
отпад во РМ. Борис Крстев, Александар Лазаров, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска: 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, .2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

5. Постојни и перспективни извори за енергија и преработка на 
комунален отпад. Борис Крстев, Софче Трајкова, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска: 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2. меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје

10. НОВИ  ИЗБОРИ  НА  НАСТАВНИЧКИ  И  СОРАБОТНИЧКИ  
КАДАР

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 27.2.2012 година ги избра м-р Марија Митева, м-р 
Елена Гелова и м-р Јасмина Буралиева во научно звање помлад асистент 
од областа математика на  Факултетот за информатика.  

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 19.12.2011 година го избра д-р Игор Стојановиќ 
како наставник во наставно-научно звање доцент од областа процесирање 
на податоци на  Факултетот за информатика.

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 19.12.2011 година ја избра д-р Татјана Атанасова-
Пачемска како наставник во наставно-научно звање вонреден професор 
од областа математика и методика на  Факултетот за информатика.  

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на 
седницата одржана на 6.3.2012 година го избра д-р Јордан Живановиќ како 
наставник во сите звања за наставно-научна област применета математика 
и математичко моделирање на  Факултетот за информатика.  
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Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на седницата 
одржана на 21.5.2012 година ја избра м-р Лимонка Лазарова во звање 
Асистент за научна област Математика на Факултетот за информатика.

 Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика на седницата 
одржана на 16.8.2012 година донесе  Одлука за давање согласност за избор 
на наставник за наставно - научна област информациони системи и мрежи 
на Факултетот за информатика.

11. ДРУГИ  АКТИВНОСТИ
- Учество на конгреси, семинари

Д-р Цвета Мартиновска
Summer School On Cybernetics, September 4, 2012, Sofi a, Bulgaria.
Д-р Александра Милева

 – член на Програмскиот одбор на конференцијата CIIT 2012;
 – член на Програмскиот одбор на ICT Innovations Conference 2012;
 – член на Организацискиот одбор на ICT Innovations Conference 2012;
 – Придружен едитор на Central European Journal of Computer Science, 

Versita;
 – рецензент на списанието Quasigroups and Related Systems.
М-р Сања Пачемска
Учество на Втората интернационална летна школа за статистика, која 

се одржа во Мостар во периодот  од 5.9. до 10.9.2012 год., во организација 
на Универзитетот „Џемал Биједиќ“ и соорганизација на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

Александра Стојанова
Учество на Cisco Expo Macedonia  2012 – 6, 7 јуни 2012- Скопје.
Душан Биков
Учество на Cisco Expo Macedonia  2012 – 6, 7 јуни 2012- Скопје.

- Посета на странци
Душан Вукасиновиќ, System Consultant во National Instruments на 

ден 16.10.2012 г. на Кампус 2 при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип 
одржa бесплатен практичен семинар под наслов “Data Acquisition Tech-
nologies, Tools and Solutions”.

Предавање на експерти од земјата
29.11.2011 - Димитар Грозданов, вработен во Мајкрософт, 

предавање на тема „Безбедност на Windows”.

Патувања  на  вработените  во  странство

Д-р Благој Делипетрев
Престој во Делфт, Холандија од 27.9.2012 на институтот “UNESCO 

– IHE Institute for water sciences” за истражување на тема “Decision Sup-
port System for Water Resources Management in the Republic of Macedonia: 
case study of the Bregalnica river basin“. 
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Од 16 до 24 јуни  2012 година, учество на конференцијата 12th In-
ternational GeoConference SGEM 2012 во Варна, Бугарија и презентација 
на трудот „CLOUD APPLICATION FOR WATER RESOURCES MODEL-
ING“.

Од 13 до 20 јули 2012 година, учество на конференцијата HIC 2012 
- 10th International Conference on Hydroinformatics во Хамбург, Германија 
и презентација трудот „Development of a Cloud Application for Water Re-
sources Modeling“.

Д-р Зоран Здравев
Малта,  29 јануари – 2 февруари 2012, студиска посета, ТЕМПУС 

проект.
Лондон, февруари 2012, работна посета, ТЕМПУС проект iKnow.
Дортмунд, март 2012, работна посета, ТЕМПУС проект iKnow.
Подгорица, јуни 2012, работна посета, Проект „E-Learning for non-

formal education in Monte Negro”. 
Подгорица, август 2012, работна посета, Проект „E-Learning for 

non-formal education in Monte Negro”. 

М-р Тодор Чекеровски 
Учество на состанок во врска со TEMPUS проектот VICES во 

период од 15 декември 2011 год до 17 декември 2011 година  во Белград, 
Р. Србија. 

Александра Стојанова
Учество на состанок во врска со TEMPUS проектот VICES во 

период од 15 декември 2011 год. до 17 декември 2011 година  во Белград, 
Р. Србија. 



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

311

XVII.3 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

ЗА АКАДЕМСКАТА 2012/2013 ГОДИНА

1. НАСТАВНА ДЕЈНОСТ
Планот за наставна дејност за академската 2012/2013 година е во 

согласност со потребите со основните определби и стратешки правци на 
Факултетот за природни и технички науки. 

Тоа ќе значи:
 – целосна реализација на усогласените и акдредитирани 14 студиски 

програми за I (прв) циклус; 
 – изведување на наставата од I (прв) циклус во Штип и во четирите 

дисперзирани наставни центри во Скопје, Припеп, Кавадарци и 
Пробиштип;

 – целосна реализација на усогласените и акдредитирани 15 студиски 
програми за II (втор) циклус и на студиските програми од III (трет) 
циклус; 

 – ангажирање на наставници од други универзитети од Македонија и 
други држави;

 – ангажирање на визитинг професори од еминентни светски 
универзитети. Оваа учебна година е планирано ангажирање на 
проф. д-р Јакоб Ликар, декан на Природно-техничкиот факултет 
при Универзитетот во Љубљана (161 место на Шангајската листа на 
Универзитети во светот за 2011 год.); 

 – ангажирање на стручњаци од практиката од Република Македонија и 
соседните држави;

 – посебно ќе се потенцира реализацијата на практичната настава.

Моментално, главен проблем во одржувањето на наставата 
претставува големиот наставен план и програма на студиските програми 
на Факултетот за природни и технички науки. Имено, главен приоритет 
мора да се стави на обезбедување на нов кадар, особено на катедрите 
на Факултетот во кои има недостаток на наставници и соработници. Во 
што е можно пократко време (до временскиот рок предвид со Законот 
за високото образование), ќе се иницираат постапки за избори на 
соработници на сите катедри на Факултетот. Кон ова секако мора да се 
додаде и континуираната тенденција за обезбедување на нови наставници 
во насловни звања.



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

312

2. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Факултетот за природни и технички науки од почетокот на своето 

постоење е носител и центар на научната мисла од областа на рударството 
и геологијата, како во Македонија, така и надвор од границите на државата. 
Бројни се примерите на успешно реализирани меѓународни проекти, 
соработки, студиски престои, објавени голем број на научни и стручни 
трудови, организација и публикација на списание, зборници и сл. Во тој 
контекст, програмата за наредната студиска година:

 – Формирање и доопремување на лабораториите на Факултетот;
 – Иницијатива за основање на лабораторија за испитување на цврсти, 

течни и гасовите енергетски суровини;
 – Иницијатива за прием на потребни лаборанти;
 – Оспособување, обука и посета на наставници, соработници и 

лаборанти во еминентни лаборатории во Македонија и светот;
 – Интензивирање на соработката со сродните факултети од Македонија 

и светот, но пред сѐ во поширокото соседство;
 – Иницирање и поддршка на соработниците и наставниците за 

реализација на студиски престои и други видови на мобилност, како 
и аплицирање во разни институции за нивна поддршка;

 – Зголемување на бројот на апликации на научноистражувачки проекти 
во меѓународни институции и фондации;

 – Вклучување во постојните мрежи и центри на научни институции и 
факултети од областа на природните и техничките науки;

 – Иницијатива, посети и испраќање на официјални барања до 
приватните и јавните претпријатија од Р. Македонија, за степиндирање 
на студенти од Факултетот;

 – Обезбедување на мобилност на студенти во сродните институтции во 
соседните држави и ЕУ;

 – Организација на Меѓународната конференција BalkanMine 2012, 
заедно со Електрани на Македонија АД Скопје, која ќе се одржи во 
2013 година;

 – Основање и промоција на списание од областа на природните ресурси 
и технологии со  формирање на меѓународен научен совет;

 – Иницирање и поддршка на катедрите на Факултетот за организирање 
на советувања, конгреси, симпозиуми, работилници и сл.;

 – Вклучување на студентите од I и пред сѐ од II и III циклус на 
студирање, во реализацијата на научноистражувачките проекти;

 – Иницирање на идејата за финансирање и кофинансирање на 
магистерски и докторски истражувања од страна на заинтересирани 
македонски компании;

 – Максимизирање на потребата од аплицирање и работа на развојно - 
истражувачки проекти со индустријата и сл.;

 – Обезбедувување на пристап до некој од веб-порталите врз бази на 
научни списанија.
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3. АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Факултетот за природни и технички науки е носител на апликативното 

и стручното истражување, како основна карика за развојот на науката и 
индустријата. Бројни се досегашните примери на успешно реализирани 
проекти од областа на рударството и геологијата. Овој тренд мора да 
продолжи и истиот максимално да се интензивира. Имплементацијата на 
науката во индустријата, вклучувањето на наши експерти во решавањето на 
секојдневните проблеми, ќе придонесе во афиримирањето на Факултетот 
како една од основните институции за апликативни истражувања. Во тој 
контекст, програмата за развој во наредната година би била:

 – Охрабрување на младите истражувачи за аплицирање и соработка 
со фирми од стопанството, рудници, градежни фирми, индустрија за 
мебел, обработка на камен, третман на отпадни води и сл.;

 – Создавање на проектни тимови, со вклучување на соодветни кадри 
од другите факултети и институции;

 – Обучување на млади кадри за проектен менаџмент преку нивни 
обуки, курсеви и работилници. Особено внимание ќе се посвети 
на подготовката на апликациите, собирањето на тендерската 
документација и сл.;

 – Поддршка на вработените за добивање на соодветни лиценци, 
овластувања и докази, потребни за изведба на проекти;

 – Промоција на идејата за објавување на истражувања во индустријата, 
објавување на патенти, технички решенија, лиценци и сл.;

 – Обезбедување на електронски пристап до „Службен весник на РМ“, 
заради добивање на навремени информации за објавените тендери и 
понуди или до некој друг сличен портал (пример: www.tendernik.com.
mk);

 – Континуирано следење на состојбата со развојот, но и проблемите 
во македонската индустрија, нејзино анализирање и соодветно 
иницирање за решавање;

 – Вклучување на студентите во апликативните истражувања, нивна 
обука, обезбедување на тимска работа, контакти со заинтересирани 
фирми за обезбедување на стипении, идни вработувања и сл. 

Сето претходно наведено е само дел од предлог - програма за 
наредната учебна година. Ова се програмски цели кои би требало да 
бидат реализирани и истите ќе бидат основа за понатамошниот развој на 
Факултетот. Но, ова не значи дека само ова се правците на развој, туку 
напротив, истите постојано ќе се надградуваат и надополнуваат со нови 
идеи, решенија и предлози. 

За да се успее во реализацијата, потребна е заедничка работа, целосно 
ангажирање во наставата и научните истражувања, но пред сѐ едуцирање 
на нови квалитетни кадри од областа на природните и техничките науки, 
кои во иднина би биле столб за понатамошниот развој на државата.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ 
Дисперзирани студии - Скопје, Кавадарци, Прилеп, Пробиштип

Годишен извештај за 2011/2012 година

1. СТРУКТУРА - БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ - НАСТАВНИЦИ, 
СОРАБОТНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР

Ред. 
бр. Презиме и име Звање

Пост.
раб.
однос

Договор

1 Панов Зоран ред. проф. да
2 Тодор Делипетров ред. проф. да
3 Блажо Боев ред. проф. да
4 Благој Голомеов ред. проф. да
5 Борис Крстев ред. проф. да
6 Тодор Серафимовски ред. проф. да
7 Мирјана Голомеова ред. проф. да
8 Гоше Петров ред. проф. да
9 Зоран Десподов ред. проф. да
10 Виолета Стефанова ред. проф. да
11 Војо Мирчовски ред. проф. да
12 Орце Спасовски ред. проф. да
13 Ристо Дамбов ред. проф. да
14 Тена Шијакова - Иванова ред. проф. да
15 Виолета Стојанова ред. проф. да
16 Горан Тасев доцент да
17 Катерина Деспот доцент да
18 Васка Сандева доцент да
19 Горан Мијоски доцент да
20 Николинка Донева доцент да
21 Марјан Делипетрев асс. д-р да

22
Радмила Каранакова 
-Стефановска

асс. м-р да

23 Благица Донева асс. м-р да
24 Ана Митаноска асс. м-р да
25 Александра Димоска асс. м-р да
26 Ѓорги Димов асс. м-р да
27 Трајче Митев асс. м-р да
28 Афродита Зенделска асс. м-р да
29 Марија Хаџи - Николова асс. м-р да
30 Стојанче Мијалковски асс. м-р да
31 Нада Донева правник да
32 Ана Петровска тех. секретар да
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33 Катица Стојчева
реф. на студ. 
прашања

да

34 Сања Ристова
реф. на студ. 
прашања

да

35 Васка Серафимовска лаборант да
36 Зоран Манасков лаборант да
37 Љуба Миланова библиотекар да
38 Саше Јанев домаќин да

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ  
2.1. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Дел од Кампус 2

Дисперзии: Кавадарци, Скопје, Прилеп (Средно хемиско 
училиште „Орде Чопела“) и Пробиштип 

- Институт за рударство 
1. Катедра за минерална технологија;  
2. Катедра за површинска експлоатација и механика на карпи и тлото; 
3. Катедра за подземна експлоатација. 

- Институт за геологија
1. Катедра за геологија и геофизика; 
2. Катедра за петрологија, минералогија и геохемија;
3. Катедра за лежишта на минерални суровини и економска геологија;
4. Катедра за хидрологија и геотехника; 
5. Катедра за географија. 

- Институт за градежно инженерство и архитектура 
1. Катедра за градежно инженерство; 
2. Катедра за архитектура; 
3. Катедра за дизајн и технологија на мебел и ентериер.

- Институт за индустриско инженерство, менаџмент и логистика 
1. Катедра за индустриска логистика;  
2. Катедра за  индустриско инженерство и менаџмент.

Формирање на Факултетот
Факултетот за природни и технички науки е јавна високообразовна 

установа која е формирана  во 1977 година во склоп 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 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.
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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.

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 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.
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3.ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-
НАУЧНИОТ СОВЕТ

1. Осумнаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 1.2.2012 год.
 – Записник 2202-115/2 од 10.2.2012 г.
 – Дневен ред 2202-115/1 од 31.1.2012 г.
 – Одлуки

 – Предлог-одлука за одобрување на Барање бр. 1505-22/8 од 2.12.2011 
година за враќање на уплатени парични средства на студент Ивана 
Миленковиќ;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Драги Наунов;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Дени Ристовски;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Игорче Милановски;

 – Одлука за префрлување од друг Универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип - Ристе Тасев;

 – Предлог-одлука за одобрување на Барање бр. 1502-53/22 од 13.12.2011 
година за продолжување на студии на студент Трајче Ристески;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Марио Николовски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-17/1 од 23.1.2012 година 
на студент Ристе Тасев;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-17/3 од 24.1.2012 година 
на студент Драги Наунов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/78 од 
26.12.2011 година на студент Благојчо Цоневски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/72 од 
26.12.2011 година на студент Зоран Манев;

 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник во сите 
звања за наставно-научната област физика и геофизика на Факултет 
за природни и технички науки;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Томе Даневски и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Иван Боев;

 – Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта по 
предметот „Изработка на рударски простории“ од авторот асс. д-р 
Николинка Донева, соработник на Факултет за природни и технички 
науки;



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

318

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Елена Јанкова;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Миле Стојановски;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата-Јасмина Камчева;

 – Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет 
„Гоце Делчев“-Штип – Здравко Бошков;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Ѓорѓи Данов;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Драгица Смиљковиќ;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Дејан Петрески;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Даниела Алексова;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Јордан Грков;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата-Костадинка Карова;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата-Ленче Самарџиева;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Ратко Чулев

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Сарафчо Божинов;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Стефанија Темелковска;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Тоде Зафиров;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Богдан Костовски;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Блага Бојкова;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Атанас Камчев;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Александар Мукаетов;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Александар Толов;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Билјана Трајкова;

 – Одлука за формирање на Комисија за самоеваулација на Факултет за 
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

 – Одлука за формирање на Комисија за полагање на испити;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/8 од 8.2.2012 година 
на студент Александар Голомеов;

 – Предлог-одлука за ангажирање на наставници за потребите 
на Факултет за природни и технички науки за прв циклус на 
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната 
2011/2012 година од Градежен факултет при Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“-Скопје;

 – Одлука за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип – Александар Голомеов;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-31/3 од 30.1.2012 година 
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – Миле Нацев;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-31/4 од 30.1.2012 година 
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – Иван Николов;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-31/2 од 30.1.2012 година 
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – Александар Величковски;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-33/2 од 30.1.2012 година 
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – Драгана Кузмановска;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-31/1 од 30.01.2012 година 
за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – Елена Симоновска;

 – Одлука за распишување конкурс за избор на Наставник во сите 
звања на наставно-научната област изградба на јамски простории и 
механизација и автоматизација во рудниците-еден извршител;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/51 од 
4.11.2011 година на студент Методи Попов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/57 од 
28.11.2011 година на студент Марјан Ивановски;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Стеван Ристов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-18/85 од 
26.9.2011 година на студент Петар Стефанов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/11 од 8.2.2012 година 
на студент Петар Станоевски;

 – Одлука за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – Мица Спасикова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/44 од 
26.10.2011 година на студент Васко Темов;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/64 од 
5.12.2011 година на студент Бариш Курт;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/5 од 31.1.2012 година 
на студент Дејан Петрески;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/67 од 
2.12.2011 година на студент Верица Захаријева;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-20/13 од 
27.12.2011 година на студент Мица Спасикова;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-96/10 од 8.2.2012 година за 
ослободување од партиципација на студент Верица Захаријева;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-96/1 од 31.1.2012 година 
за промена на начинот на студирање од студент Младен Веселинов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-24/40 од 8.2.2012 година 
на студент Душан Здравков;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/60 од 
28.11.2011 година на студент Сулејман Акалп;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/65 од 
02.12.2012 година на студент Антонио Љубомировски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/43 од 
26.10.2011 година на студент Стеван Ристов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/4 од 
31.01.2012 година на студент Стефанија Темелковска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/2 од 
31.01.2012 година на студент Христина Крстова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/60 од 
28.11.2012 година на студент Сулејман Акалп;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-21/61 од 
29.12.2011 година на студент Слободан Тргачевски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-24/39 од 
28.11.2012 година на студент Александар Величковски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/9 од 8.2.2012 година 
на студент Босилка Лазова;
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 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Марин Мирчовски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/12 од 8.2.2012 година 
на студент Иван Ангелов;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата – Иван Ангелов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/62 од 
28.11.2011 година на студент Зафер Карадаш;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/61 од 
28.11.2011 година на студент Озкан Сари;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/63 од 
28.11.2011 година на студент Саит Оке;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/59 од 
28.11.2011 година на студент Мехмет Чагатај Чот.

2. Прва редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 1.3.2012 год.
 – Записник 2202-129/2 од 01.03.2012
 – Дневен ред 2202-129/1 од 10.02.2012
 – Одлуки

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка 
и одбрана на магистерски труд на кандидат Иван Боев и определување 
на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 0404-95/2 од 13.2.2012 година 
од Проф. д-р Тодор Делипетров;

 – Предлог-одлука за утврдување на потреба од лаборанти на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Предлог-одлука за усвојување на Програма и Правилник за 
спроведување на обука за полагање на стручен испит за управување 
и/или постапување со отпад;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Страше Маневски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Зоранчо Богдановски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Коле Илијевски;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-33/25 од 6.2.2012 година 
за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце Делчев“-
Штип од студент Мартин Павловски;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/6 од 6.2.2012 година 
на студент Мартин Поповски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за активирање на студии кои биле 
во мирување бр. 1506-78/4 од 30.1.2012 година на студент Катерина 
Карага;

 – Предлог-одлука за ангажирање на наставници за потребите 
на Факултет за природни и технички науки за прв циклус на 
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната 
2011/2012 година од Природно-математички факултет и Факултет за 
електротехника и информациски технологии при Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“-Скопје;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент-Методи Стојанов.

3. Втора редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 5.3.2012 год.
 – Записник 2202-143/2 од 10.4.2012
 – Дневен ред 2202-143/1 од 1.3.2012
 – Одлуки

 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор 
за наставно-научната област експлоатација на слоевити лежишта и 
механика на карпите и тлото на Факултет за природни и технички 
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип - д-р Зоран Панов;

 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор 
за наставно-научната област подготовка на минерални суровини на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – д-р Мирјана Голомеова;

 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор 
за наставно-научната област подготовка на минерални суровини на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – д-р Орце Спасовски;

 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор за 
наставно-научната област хидрологија/хидрогеологија на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип – д-р Војо Мирчовски;

 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор 
за наставно-научната област минералогија на Факултет за природни 
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип – д-р Тена 
Шијакова-Иванова;

 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор 
за наставно-научната област транспортни и извозни постројки на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип – д-р Зоран Десподов;
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 – Предлог-одлука за избор на наставник во звање редовен професор за 
наставно-научната област експлоатација на неслоевити лежишта и 
Длабинско дупчење на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип – д-р Ристо Дамбов;

 – Одлука за одбивање на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/6 од 6.2.2012 година 
на студент Мартин Поповски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-17/2 од 24.1.2012 година 
на студент Марин Мирчовски;

 – Предлог-одлука за усвојување на Приговор бр. 1505-96/13 од 
17.2.2012 година од студент Мартин Неделковски;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидатка Елена Панева;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Ванчо Аџиски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Николче Р`жаникоски;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Коле Илијевски и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на рецензентска комисјаза избор на наставник 
во сите звања за наставно - научната област изградба на јамски 
простории и механизација и автоматизација во рудниците;

 – Одлука за формирање на рецензентска комисја за избор на наставник 
во сите звања за наставно - научната област физика и геофизика;

 – Решение за избор на член на Реценезентска комисија - проф. д-р 
Зоран Панов;

 – Решение за избор на претеседател на Реценезентска комисија - проф. 
д-р Зоран Десподов;

 – Решение за избор на член на Реценезентска комисија - проф. д-р 
Гоше Петров;

 – Решение за избор на член на Реценезентска комисија - доц. д-р Дејан 
Мираковски;

 – Решение за избор на пртседател на Реценезентска комисија - проф. 
д-р Ненад Новковски;

 – Решение за избор на член на Реценезентска комисија - проф. д-р 
Станое Стојменов;

 – Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот на скриптата 
„Изградба на јамски простории“ од авторот асс. д-р Николинка 
Донева

 – Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат 
на втор циклус универзитетски академски студии во учебната 
2012/2013 година на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/50 од 
3.11.2011 година на студент Методи Стојанов;



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

324

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/49 од 
2.11.2011 година на студент Наталија Лазарева;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/5 од 9.2.2012 година на студент Благојче 
Митревски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/13 од 1.3.2012 година на студент Борче 
Гоцевски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/14 од 1.3.2012 година на студент Весна 
Митевска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/6 од 24.2.2012 година на студент Димитар 
Христов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/11 од 1.3.2012 година на студент Златко 
Пелтековски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок 
на студирање бр. 1506-78/12 од 1.3.2012 година на студент Јане 
Богдановски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1502 - сл. од 9.2.2012 година на студент Коле Илијевски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/1 од 27.1.2012 година на студент Милан 
Наџиски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/8 од 27.2.2012 година на студент Милица 
Николова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/2 од 27.1.2012 година на студент Наташа 
Поповска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/3 од 27.1.2012 година на студент Симон 
Атанасов;

 – Предлог - одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-27/1 од 
21.2.2012 година за ослободување од партиципација на студент Ристе 
Тасев;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Сања Заовска;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Пандица Панајотова;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Милица Филипова;

 – Предлог - мислење за промена на начинот  на студирање од редовен 
во вонреден студент во квотата за жени над 35 години - Даниела 
Петрова;



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

325

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - доц. 
д-р Катерина Деспот и доц. д-р Васка Сандева.

4. Трета редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 19.3.2012 год.
 – Записник 2202-155/2 од 20.4.2012 г.
 – Дневен ред 2202-155/1 од 16.3.2012 г.
 – Одлуки
 – Предлог - одлука за избор на наставник во звање редовен професор 

за наставно - научната област геотектоника и регионална геологија;
 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 

кандидат Бојан Ангеловски;
 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 

кандидат Ѓорги Везенковски;
 – Одлука за усвојување на извештај од Комисија за оценка на подобноста 

на темата за изработка на докторска дисертација и оспопсобеноста на 
кандидатот м-р Афродита Зенделска за научна работа;

 – Одлука за формирање на комисија за полагање на испити - Дејан 
Крстев;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/16 од 14.3.2012 година на студент Анетка 
Цветковиќ;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/9 од 1.3.2012 година на студент Јасмина 
Аритоновиќ;

 – Предлог - одлука за усвојување на Барање за промена на начинот 
настудирање од државна квота во квота за бранители бр. 1505-96/21 
од 07.03.2012 година од студент Бобан Михајловски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/10 од 1.3.2012 година на студент Анкица 
Илиева;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/15 од 2.3.2012 година на студент Емил 
Петрушев;

 – Предлог - одлука за узвојување на Барање за промена на начинот на 
студирање од државна квота во квота за бранители бр. 1505-96/22 од 
7.3.2012 година од студент Злате Спасовски;

 – Предлог - одлука за узвојување на Барање за промена на начинот на 
студирање од државна квота во квота за бранители бр. 1505-96/20 од 
7.3.2012 година од студент Јовица Спасовски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/23 од 
26.3.2011 година на студент Сања Заовска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/25 од 
26.3.2011 година на студент Милица Филипова;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/19 од 7.3.2011 година 
на студент Митко Миревски;

 – Одлука за определување на годишна претплата за списанието 
„Енергетика“ од страна на Факултет за природни и технички науки 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

5. Четврта редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 11.4.2012 год.
 – Записник 2202-177/2 од 16.5.2012 год.
 – Дневен ред 2202-177/1 од 10.4.2012 год.
 – Одлуки

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд - Влатко 
Панов;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд - Илина 
Лалкова;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд - Бобан 
Самарџиски;

 – Одлука за усвојување на извештај од Комисија за оценка на подобноста 
на темата за изработка на докторска дисертација и оспопсобеноста на 
кандидатот м-р Радмила Каранакова - Стефановска за научна работа;

 – Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник во сите 
звања за наставно - научната област геохемија;

 – Одлука за усвојување на извештај од Комисија за оценка на подобноста  
на темата за изработка на докторска дисертација и оспопсобеноста на 
кандидатот м-р Стојанче Мијалковски за научна работа;

 – Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта по 
предметот Основи на геофизика од авторот асс. д-р Марјан 
Делипетрев, соработник на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка 
и одбрана на магистерски труд на кандидат Зоранчо Богдановски и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистрски труд на 
кандидат Јане Богданов;

 – Одлука за одобрување на Барање за мирување на обврските од 
студирањето бр. 1506-78/17 од 14.3.2012 година од студент Борче 
Јаневски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистрски труд на 
кандидат Ирена Кацарска;

 – Одлука за дополнување на Одлука бр. 2202-155/8 од 27.3.2012 година 
за одобрување на Барање бр. 1506-78/16 од 14.3.2012 година од 
студент Анетка Цветковиќ;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/48 од 
1.11.2011 година на студент Милка Стојановска;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/69 од 
6.12.2011 година на студент Александра Мицова;

 – Одлука за одобрување на преноќевање;
 – Предлог - одлука за одобрување на Барањето за исправка на техничка 

грешка во студиската програма Биологија на Факултет за природни и 
технички науки бр. 0404-95/4 од 22.3.2012;

 – Предлог - одлука за одобрување на Барање бр. 1506-67/12 од 3.4.2012 
година за враќање на уплатени парични средства на студент Силвана 
Цветковиќ;

 – Одлука за одобрување на Барање за промена на наслов на тема на 
магситерски труд бр. 1502-58/1 од 7.3.2012 година на кандидат Игор 
Ристески;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/20 од 4.4.2012 година на студент Страше 
Маневски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/22 од 4.4.2012 година на студент Трајче 
Ристески;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/18 од 19.3.2012 година на студент Николче 
Р`жаникоски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок 
на студирање бр. 1506-78/21 од 4.4.2012 година на студент Иле 
Андоноски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/19 од 19.3.2012 година на студент Дејан 
Бошковски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1502- сл. од 2.3.2012 година на студент Амелија Орцев;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 
д- р Тодор Серафимовски;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 
д-р Борис Крстев, Созопол, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - 
проф.д-р Борис Крстев, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - 
проф.д-р Борис Крстев, Варна, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - 
проф.д-р Борис Крстев, Варна, Р. Бугарија;

 – Одлука за поништување на Одлука за префрлување од една на друга 
студиска програма во рамки на единицата бр. 2202-143/42 од 6.3.2012 
година - Пандица Панајотова;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-33/5 од 3.1.2012 година 
за префрлување од една на друга студиска програма во рамки на 
единицата.
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6. Петта редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 03.05.2012 год.
 – Записник 2202-187/2 од 30.5.2012 год.
 – Дневен ред 2202-187/1 од 2.5.2012 год.
 – Одлуки

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Бојан Ангеловски 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Ванчо Аџиски и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Страше Маневски 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Наташа Поповска;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Дејанчо Петров;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Сенка Андреева;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Леко Ристовски;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1506-78/23 од 19.4.2012 година 
за продолжување на студии на студентПецо Ристевски;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1502-Сл. од 2.3.2012 година за 
продолжување на студии на студент Миле Стојановски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-98/15 од 2.4.2012 година 
на студентка Марија Костадинова;

 – Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање доцент- д-р 
Николинка Донева;

 – Одлука за избор на соработник во научно звање асистент- м-р 
Благица Донева;

 – Одлука за усогласување и акредитација на Елаборатот за студиските 
програми на прв циклус на студии на Факултет за природни и технички 
науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Рударство, 4 години на прв циклус на студии на Факултет за природни 
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Геологија, 4 години на прв циклус на студии на Факултет за природни 
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Индустриска логистика, 3 години на прв циклус на студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
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 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Географија, 4 години на прв циклус на студии на Факултет за 
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Инженерство на животна средина, 4 години на прв циклус на студии 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Архитектура и дизајн, 3 години на прв циклус на студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Градежно инженерство, 3 години на прв циклус на студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- асс. м-р 
Благица Донева, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство-асс. д-р 
Марјан Делипетрев, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство-проф. 
д-р Тодор Делипетрев, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство-асс. д-р 
Марјан Делипетрев, Сан Фернандо, Шпанија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство-проф. 
д-р Тодор Делипетрев, Сан Фернандо, Шпанија;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Биологија, 4 години на прв циклус на студии на Факултет за природни 
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за одобрување на паралелно студирање на студент Владица 
Петровиќ.

7. Шеста редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 21.5.2012 год.
 – Записник 2202-197/2 од 6.6.2012 год.
 – Дневен ред 2202-197/1 од 16.5.2012 год.
 – Одлуки
 – Одлука за усогласување и акредитација на Елаборатот за студиските 

програми на втор циклус на студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Инженерство на животна средина (120 ЕКТС), 2 години на втор 
циклус на студии на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Индустриска логистика, 2 години на втор циклус на студии на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип;
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 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Градежно инженерство, 2 години на втор циклус на студии на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Архитектура и дизајн, 2 години на втор циклус на студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Инженерство на животна средина (60 ЕКТС), 1 година на втор 
циклус на студии на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Рударство, 1 година на втор циклус на студии на Факултет за природни 
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Геологија, 1 година на втор циклус на студии на Факултет за природни 
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за формирање на рецензентска комисја за избор на наставник 
во сите звања за наставно - научната област геохемија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- асс. м-р 
Радмила Каранакова-Стефановска, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- проф. 
д-р Зоран Панов, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- проф. 
д-р Зоран Панов, Тузла, Босна и Херцеговина;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- проф. 
д-р Благој Голомеов, Албена, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- проф. 
д-р Благој Голомеов, Варна, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на барање за исправка на техничка грешка на 
студиската програма Биологија на Факултет за природни и технички 
науки бр. 0404-95/8 од 10.5.2012 година;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Елтон Трајко;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Дејан Крстев;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Љупче Кулаков;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Дејан Бошковски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Игор Ристески;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Јане Богданов и 
определување на денот на јавна одбрана;
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 – Одлука за усвојување на барње за издавање на учебник по предметот 
Дупчење и минирање од авторот проф. д-р Ристо Дамбов, наставник 
на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство-проф. 
д-р Ристо Дамбов, Варна, Р. Бугарија;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство-асс. м-р 
Ана Митаноска, Париз, Франција;

 – Решение за избор на претседател на Реценезентска комисија - проф. 
д-р Блажо Боев;

 – Решение за избор на член на Реценезентска комисија - проф. д-р 
Тодор Серафимовски;

 – Решение за избор на член на Реценезентска комисија - проф. д-р 
Тодор Делипетров;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Младен Веселинов;

 – Одлука за ангажирање на наставник од факултет за природни и 
технички науки за потребите на Воената академија „Генерал Михаило 
Апостолски“ - Скопје, проф. д-р Тодор Делипетров;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство- проф. 
д-р Војо Мирчовски, Постојна, Р. Словенија;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/16 од 
27.2.2012 година на студент Благоја Кокароски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/28 од 4.5.2012 година 
на студент Калиопи Босиланова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/29 од 
16.5.2012 година на студент Даниела Хаурдиќ.

8. Седма редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 11.6.2012 год.
 – Записник 2202-212/2 од 19.6.2012 год.
 – Дневен ред 2202-212/1 од 7.6.2012 год.
 –  Одлуки

 – Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот 
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски 
студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година на Факултет 
за природни и технички науки;

 – Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот 
и соработничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски 
студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година на Факултет 
за природни и технички науки;

 – Одлука за ангажирање на наставник за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
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академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година - 
доц. д-р Андреј Лепавцов;

 – Одлука за ангажирање на наставник за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година- 
проф. д-р Ристо Рибаровски;

 – Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година 
од Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје – 
проф. д-р Константин Бахчеванџиев;

 – Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2011/2012 година 
од Градежен факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-
Скопје – проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска;

 – Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година 
од Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип 
– проф. д-р Здравко Стојаноски;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Зоран Вучковски;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Софија Петковска

 – Одлука за формирање комиција за оценка на магистерски труд на 
кандидат Златко Пелтековски;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Миле Стојановски 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на Комисија за полагање на испити - Далибор 
Серафимовски;

 – Одлука за формирање на Комисија за полагање на испити – Васко 
Мирчовски;

 – Одлука за одобрување на област на научно усовршување – асс. М-р 
Ана Митаноска;

 – Одлука за одобрување на област на научно усовршување – пол. 
асистент м-р Александра Димоска;

 – Одлука за формирање на комисија за запишување студенти во прва 
година на прв циклус универзитетски студии во учебната 2012/2013 
година на Факултет за природни и технички науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за формирање на комисија за запишување студенти во прва 
година на втор циклус универзитетски студии во учебната 2012/2013 
година на Факултет за природни и технички науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“-Штип;



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

333

 – Одлука за ангажирање на наставници за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2011/2012 година 
од Градежен факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-
Скопје – проф. д-р Зоран Кракутовски;

 – Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи 
и работењето на Факултет за природни и технички науки пти 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.

9. Осма редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 22.6.2012 год.
 – Записник 2202-225/2 од 27.6.2012 год.
 – Дневен ред 2202-225/1 од 20.6.2012 год.
 – Одлуки

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство – проф. 
д-р Зоран Панов;

 – Предлог-одлука за наставник во наставно-научно звање Редовен 
професор – д-р Соња Лепиткова;

 – Одлука за усвојување на Деловник за работа на наставно-научниот 
совет на Факултет за природни и технички науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“-Штип;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Игор Ристески и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка 
и одбрана на магистерски труд на кандидат Златко Пелтековски и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка 
и одбрана на магистерски труд на кандидат Николче Р`женикоски и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Дејанчо Петров и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Љубиша Костадинов;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Миле Илиев;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Милица Николова;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Лазар Ѓоргиев;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Елизабета Каракашева;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Влатко Трпески;
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 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Сања Постолова;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Васија Дамески; 

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Валентина Трајковска – Кашуба;

 – Одлука за ангажирање на наставник од Факултет за природни и 
технички науки за потребите на Факултет за земјоделски науки и 
храна – Скопје за втор циклус на универзитетски академски студии 
за зимски семестар во учебната 2012/2013 година;

 – Одлука за распишување на конкурс за избор на соработник во звање 
асистент на научната област архитектура, урбанизам и планирање;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/26 од 5.4.2012 година 
на студент Салим Ефе;

 – Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник  во сите 
звања на научната област архитектура, урбанизам и планирање;

 – Одлука за одобрување на преноќевање – д-р Воин Чокорило.

10. Деветта редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 17.8.2012 год.
 – Записник 2202-247/2 од 24.0.2012 год.
 – Дневен ред 2202-247/1 од 15.8.2012 год.
 – Одлуки
 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на асистент 

за научната област архитектура, урбанизам и планирање на Факултет 
за природни и технички науки;

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно - научната област архитектура, урбанизам 
и планирање на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за организирање на настан по повод Денот на рударите;
 – Одлука за распишување на конкурс за избор на соработник во звање 

асистен за за научната област архитектура, урбанизам и планирање  
на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Стојне Стоиловски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Марјан Максимов;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Наташа Поповска 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Лазар Ѓоргиев и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка 
и одбрана на магистерски труд на кандидат Љубиша Костадинов и 
определување на денот на јавна одбрана;
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 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Миле Илиев и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Милица Николова 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на Комисија за полагање на испити - Даниел 
Спасовски;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - доц. 
д-р Васка Сандева;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - доц. 
д-р Катерина Деспот;

 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија - доц. д-р 
Васка Сандева (Избор на асистент за научната област архитектура, 
урбанизам и планирање  на Факултет за природни и технички науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија - доц. д-р Горан 
Мијоски (Избор на асистент за научната област архитектура, 
урбанизам и планирање на Факултет за природни и технички науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија - доц. д-р 
Катерина Деспот (Избор на асистент за научната област архитектура, 
урбанизам и планирање  на Факултет за природни и технички науки);

 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија - доц. 
д-р Васка Сандева (Избор на наставник во сите звања за наставно - 
научната област архитектура, урбанизам и планирање на Факултет за 
природни и технички науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија - доц. д-р Горан 
Мијоски (Избор на наставник во сите звања за наставно - научната 
област архитектура, урбанизам и планирање на Факултет за природни 
и технички науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија - доц. д-р 
Катерина Деспот (Избор на наставник во сите звања за наставно - 
научната област архитектура, урбанизам и планирање на Факултет 
за природни и технички науки);

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 
д-р Тодор Серафимовски;

 – Одлука за спроведување на испити - Анатомија на човек - проф. д-р 
Елизабета Зисовска.

11. Десетта редовна седница на Наставно-научниот 
совет

 – Одржана на 12.9.2012 год.
 – Записник 2202-264/2 од 14.9.2012 год.
 – Дневен ред 2202-264/1 од 10.9.2012 год.
 – Одлуки
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/49 од 2.7.2012 година 
на студент Методи Попов;

 – Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на помлад 
асистент за научната област архитектура, урбанизам и планирање  на 
Факултет за природни и технички науки;

 – Решение за избор на претседател на рецензентска комисија - доц. 
д-р Васка Сандева (Избор на помлад асистент за научната област 
архитектура, урбанизам и планирање на Факултет за природни и 
технички науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија - доц. д-р Горан 
Мијоски (Избор на помлад асистент за научната област архитектура, 
урбанизам и планирање  на Факултет за природни и технички науки);

 – Решение за избор на член на рецензентска комисија - доц. д-р Катерина 
Деспот (Избор на помлад асистент за научната област архитектура, 
урбанизам и планирање  на Факултет за природни и технички науки);

 – Одлука за определување на бројот на членови на Наставно - научен 
совет на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за именување на соработници - членови на Наставно - научен 
совет на Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Владимир Маневски;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Рада Аврамовска;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Иванка Спировска – Зивосовска;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Амелија Орцев;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Владо Мирчовски;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидат Елизабета Десаноска;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка 
и одбрана на магистерски труд на кандидат Елизабета Каракашева и 
определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Марјан Максимов 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска дисертација 
на кандидат м-р Александар Крстев;

 – Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта по 
предметот Техничка заштита во рударството од авторите доц. д-р 
Дејан Мираковски и асс. м-р Марија Хаџи-Николова, вработени на 
Факултет за природни и технички науки;

 – Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта по 
предметот Заштита при работа од авторите доц. д-р Дејан Мираковски 
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и асс. м-р Марија Хаџи - Николова, вработени на Факултет за 
природни и технички науки;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 
д-р Ристо Дамбов;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 
д-р Мирјана Голомеова;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - асс.м-р 
Афродита Зенделска;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на 
наставници и соработници од Катедрата за геологија и геофизика;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1506-78/101 од 10.9.2012 година 
од студент Јасминка Кокаланска;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1506-67/19 од 27.6.2012 година 
за враќање на погрешно уплатени парични средства на студент Милан 
Свирков;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1506-67/20 од 31.8.2012 година 
за враќање на погрешно уплатени парични средства на студент Сашо 
Јовчевски;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1506-67/21 од 3.9.2012 година 
за враќање на погрешно уплатени парични средства на студент 
Александар Лазаров;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/47 од 
27.6.2012 година на студент Абдурахман Челик;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/39 од 
25.05.2012 година на студент Ахмет Јака;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/77 од 
26.12.2011 година на студент Бајрам Ерен;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/32 од 
18.5.2012 година на студент Бариш Курт;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/41 од 
25.5.2012 година на студент Емре Кулечки;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/33 од 
18.5.2012 година на студент Зафер Карадаш;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/44 од 
25.5.2012 година на студент Илкан Таш;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/48 од 
27.6.2012 година на студент Исмаил Хаки Озекинџи;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/42 од 
25.5.2012 година на студент Куршат Кочак;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/31 од 
18.5.2012 година на студент Мехмет Чагатај Чот;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/34 од 
18.5.2012 година на студент Озкан Сари;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/43 од 
25.5.2012 година на студент Реџеп Бал;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/35 од 
18.5.2012 година на студент Саит Оке;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/30 од 
18.5.2012 година на студент Сулејман Акалп;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/40 од 
25.5.2012 година на студент Чаглар Бејџаноглу;

 – Одлука за префрлување од друг Универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип - Марјан Стоилков;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/58 од 
29.8.2012 година на студент Марјан Стоилков;

 – Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип - Дарко Атанасовски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/54 од 
16.8.2012 година на студент Дарко Атанасовски;

 – Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип - Филип Сулев;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/55 од 
16.8.2012 година на студент Филип Сулев;

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/54 од 16.8.2012 година 
за ослободување од партиципација на студент Александар Божинов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/45 од 5.6.2012 година 
на студент Богданче Петрушевски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/46 од 8.6.2012 година 
на студент Васко Мирчовски;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-96/57 од 29.8.2012 година 
за паралелно студирање на студент Владимир Николов;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/37 од 
21.5.2012 година на студент Давид Ѓоргиев;

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505-96/50 од 15.8.2012 година 
за префрлување од една на друга студиска програма во рамки на 
единицата - Марија Макешоска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/36 од 
21.5.2012 година на студент Мартин Трнинков;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Предраг Јовановски;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Димитар Димитровски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа на студент Димитар 
Димитровски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/64 од 7.9.2012 година 
на студент Благоја Стојчевски.

12. Единаесетта редовна седница на Наставно-научниот 
совет

 – Одржана на 27.9.2012 год.
 – Записник 2202-279/2 од 1.10.2012 год.
 – Дневен ред 2202-279/1 од 27.9.2012 год.
 – Одлуки

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Милица Филипова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/25 од 
26.3.2012 година на студент Милица Филипова;

 – Одлука за одобрување на паралелно студирање на студент Владица 
Петровиќ;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-17/66 од 
2.12.2012 година на студент Владица Петровиќ;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Маринчо Мирчовски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-17/2 од 24.1.2012 година 
на студент Маринчо Мирчовски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/78 од 
17.9.2012 година на студент Верица Захаријева;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/63 од 7.9.2012 година 
на студент Суза Цветковска;

 – Одлука за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип - Ване Аврамов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/76 од 
17.9.2012 година на студент Ване Аврамов;

 – Одлука за префрлување од друг Универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип - Горан Јордев;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа на студент Горан Јордев;

 – Одлука за усвојување ан Барање бр. 1505-96/71 од 11.9.2012 година 
од студент Предраг Драгојевиќ (промена на начинот на студирање од 
вонреден студент во квота за бранители);

 – Одлука за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип - Бојан Велески;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/74 од 
13.9.2012 година на студент Бојан Велески;

 – Одлука за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип - Викторија Баџакова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа бр. 1505-96/62 од 4.8.2012 година 
на студент Викторија Баџакова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/92 од 
21.9.2012 година на студент Методија Митев;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Петар Ставров;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-96/91 од 21.9.2012 година 
за мирување на обврските од студирање од студент Елена Такова;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Наталија Петрова;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Босилка Лазова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/60 од 
30.8.2012 година на студент Благој Едровски;

 – Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип - Емил Георгиев;

 – Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип - Кирил Зафиров;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Дени Поповски;
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 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени 
на друга високообразовна установа на студент Дени Поповски;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Симон Поликарп;

 – Одлука за одбивање на Барањето за префрлување од друг универзитет 
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип бр. 1505-96/52 од 16.8.2012 
година на студент Ранко Урумов;

 – Одлука за одбивање на Барањето за префрлување од една на друга 
студиска програма во рамки на единицата бр. 1505-96/81 од 19.9.2012 
година на студент Ранко Урумов;

 – Одлука за одобрување на Барање бр. 1505-96/80 од 17.9.2012 година 
за мирување на обврските од студирање од студент Ивана Печевска;

 – Одлука за премин од една единица на друга во рамки на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип - Дарко Сарафинов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/77 од 
17.9.2012 година на студент Марија Василева;

 – Одлука за промена на начинот на студирање од редовен во вонреден 
студент - Александра Цацкова;

 – Одлука за префрлување од една на друга студиска програма во рамки 
на единицата - Бобан Михајловски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/86 од 
21.9.2012 година на студент Бобан Михајловски;

 – Одлука за одобрување на паралелно студирање на студент Ацо 
Трајчов;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/82 од 
17.9.2012 година на студент Ацо Трајчов;

 – Одлука за префрлување од друг универзитет на Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип - Светлана Апостолова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/85 од 
21.9.2012 година на студент Светлана Апостолова;

 – Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити 
положени на друга високообразовна установа бр. 1505-96/88 од 
21.9.2012 година на студент Симон Поликарп;

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство, Софија, 
Р. Бугарија.

13. Дванаесетта редовна седница на Наставно-научниот совет
 – Одржана на 3.10.2012 год.
 – Записник 2202-283/2 од 8.10.2012 год.
 – Дневен ред 2202-283/1 од 1.10.2012 год.
 – Одлуки
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 – Одлука за ангажирање на наставник за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година 
од Машински факултет - Скопје - Проф. д-р Миколај Кузиновски;

 – Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник во сите 
звања за наставно - научната област Физика и Геофизика

 – Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник во насловно 
звање за наставно - научната област Геодезија;

 – Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник во сите 
звања за наставно - научната област Градежни конструкции во ниско 
и високо градбата;

 – Одлука за ангажирање на наставник за потребите на Факултет 
за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година 
од Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип - 
Доц. д-р Весна Анѓеличкова;

 – Одлука за номинирање на администратори за администрирање на веб  
апликација за електронско управување со вредносни бонови - ваучери 
за набавување на компјутери за потребите на редовните студенти на 
високообразовните институции во Република Македонија;

 – Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за 
оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Владо Мирчовски 
и определување на денот на јавна одбрана;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Борче Везенков;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Деан Стојанов;

 – Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на 
кандидат Сања Симевска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/140 од 20.9.2012 година од студент Влатко 
Трпески;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/128 од 17.9.2012 година од студент Горан 
Сирачевски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/143 од 21.9.2012 година од студент Дејан К. 
Борски;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/160 од 27.9.2012 година од студент Емилија 
Ивановска;

 – Одлука за одобрување на Барањето за продолжување на рок на 
студирање бр. 1506-78/126 од 14.9.2012 година од студент Марија 
Стојановска;

 – Одлука за именување на раководител на студиската програма 
Биологија во рамки на Факултет за природни и технички науки;
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 – Одлука за одобрување на преноќевање;
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 

д-р Зоран Панов;
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 

д-р Тодор Делипетров;
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 

д-р Ристо Дамбов;
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 

д-р Орце Спасовски, Охрид, Р. Македонија;
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - проф. 

д-р Орце Спасовски, Девин, Р. Бугарија;
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство - асс. д-р 

Марјан Делипетрев;
 – Одлука за ангажирање на наставник за потребите на Факултет 

за природни и технички науки за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2012/2013 година 
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1. ИЗВЕШТАЈ СО АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТА НА ИДНИТЕ 
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ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ, Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, главен проектант проф. д-р Зоран Панов, Штип, 
2011.
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Активности
 – Проф. д-р Зоран Панов е член на комисијата за избор на најмлад 

научник за 2012 година од страна на претседателот на Р. Македонија 
д-р Ѓорѓи Иванов.

 – Член е на комисијата за формирање на научно - технолошки парк 
во Р. Македонија, мај 2012 година, од страна на претседателот на Р. 
Македонија д-р Ѓорѓи Иванов.

 – Претседател е на комисијата за спроведување на стручниот испит 
- добивање на лиценца и овластување на физички и правни лица 
за изработка на проекти во рударството, назначен од страна на 
Министерот за економија, при Владата на Р. Македонија од септември 
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 – Претседател е на комисијата за спроведување на стручниот испит 
- добивање на лиценца и овластување на физички и правни лица 
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Министерот за економија, при Владата на Р. Македонија од септември 
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 – Претседател е на комисијата за спроведување на стручниот испит за 
овластување на физички и правни лица за изведување на рударски 
работи, назначен од страна на Министерот за економија, при Владата 
на Р. Македонија од септември 2012.

 – Член на Инстутутот за акредитација на Р. Македонија од 2010, 
Секторски комитет бр. 6.
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Зоран 
Десподов, Дејан 
Мираковски, 
Дејан Ивановски, 
Даниела Ристова

Петто стручно 
советување 
ПОДЕКС’11

Македонска 
Каменица

2011
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советување 
ПОДЕКС’11

Македонска 
Каменица

2011

Видео набљудување на 
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Тодор 
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Живановиќ, 
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ПОДЕКС’11
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rudarskim objektima
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Despodov, Dejan 
Mirakovski,Marija 
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Zlatibor/

Beograd
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Simulation modeling and 
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haulage systems with 
Arena simulation software 

Goran Pop-An-
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Trans and Moto-
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Varna

2012

Методологија за избор на 
рударска откопна метода

Стојанче Мијал-
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Десподов, Дејан 
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Афродита Зен-
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Штип
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Николинка До-
нева, Зоран Дес-
подов, Марија 
Хаџи-Николова

Природни 
ресурси и 
технологии

Штип

2011
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Zoran Despodov, 
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donov, Stojanče 
Mijalkovski

Integrisani 
međunarodni 
simpozijum TI-
ORIR’11

Zlatibor/

Beograd

2011

Одредување на 
оптимални рути при 
собирање и транспорт 
на комунален отпад во 
градот Штип

Зоран 
Десподов, Дејан 
Мираковски, 
Стојанче 
Мијалковски, 
Бојан Ангеловски

Втора 
меѓународна 
конференција 
„Одржливо 
управување со 
материјали-
економска 
оправданост во 
постапување со 
отпадот”

Скопје

2011
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Selection of an optimal 
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Multi-criteria decision 
analysis methods

Dejan Mira-
kovski, Dragi 
Peltečki, Zoran 
Despodov, Zoran 
Boshev,Zoran 
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IJCEBM 2011
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estimation from mining 
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Dejan Mirakovski, 
Marija Hadzi-
Nikolova, Nikolin-
ka Doneva, Zoran 
Despodov, Zoran 
Panov, Stojanče 
Mijalkovski

1st International 
Workshop on The 
Project Anthro-
pogenic effects 
on the human en-
vironment in the 
Neogene Basins 
in The SE Europe

Štip

2011

Comparison of some 
parameters from the old 
and new control system in 
mine Buchim

Todor Čekerovski, 
Jordan Živanović, 
Zoran Despodov

Proceedings of 
tne XIth national 
conference with 
international 
participation of 
The Open and 
Underwater Min-
ing of Minerals

Varna

2011

Trend analysis in assess-
ment and prediction of 
slope stability in open coal 
mines

Zoran Panov, Sašo 
Jovchevski,Zoran 
Despodov, Tena 
Ivanova-Shi-
jakova, Radmila 
Karanakova-Ste-
fanovska

22nd World Min-
ing Congress and 
Expo

Istanbul

2011

Novi pristup u dizajniranju 
unutrašnjeg odlagališta 
površinskog kopa Bučim 
u funkciji minimalnih 
troškova transporta

Zoran 
Panov, Kirčo 
Minov,Zoran 
Despodov, Blagica 
Doneva

Integrisani 
međunarodni 
simpozijum TI-
ORIR’11

Zlatibor/

Beograd

2011

Poboljšanje performansi 
rudničkog transporta u 
rudniku za bakar Bučim 
primenom sistema Sky-
links

Todor Čekerovski, 
Jordan Živanović, 
Zoran Despodov

Integrisani 
međunarodni 
simpozijum TI-
ORIR’11

Zlatibor/

Beograd

2011

Istorija makedonskog 
rudarstva u periodu turske 
vladavine

Zoran De-
spodov, Nikolinka 
Doneva,Todor 
Delipetrov

Integrisani 
međunarodni 
simpozijum TI-
ORIR’11

Zlatibor/

Beograd

2011
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Modeliranje procene buke 
na površinskim kopovima 
kamena

Dejan Mirakovski, 
Marija Hadzi-
Nikolova, Ivica 
Ristović, Zoran 
Despodov, Zoran 
Panov

Integrisani 
međunarodni 
simpozijum TI-
ORIR’11

Zlatibor/

Beograd

2011

Методи за енергетско 
искористување на 
отпадот

Марија Хаџи-
Николова, Дејан 
Мираковски, 
Зоран Десподов, 
Николинка 
Донева, Стојанче 
Мијалковски

Втора 
меѓународна 
конференција 
„Одржливо 
управување со 
материјали-
економска 
оправданост во 
постапување со 
отпадот”

Скопје

2011

Протоколи за утврдување 
на количествата и 
составот на отпадот

Дејан 
Мираковски, 
Марија Хаџи-
Николова,  Зоран 
Десподов, 
Николинка 
Донева, Стојанче 
Мијалковски

Втора 
меѓународна 
конференција 
„Одржливо 
управување со 
материјали-
економска 
оправданост во 
постапување со 
отпадот”

Скопје

2011

Process of purifi cation of 
motor oil and its use as an 
ecological fuel

Sofi ja Petkovska, 
Zoran Despodov, 
Bistra Gjorgjeska, 
M.Zdravkovska

22 Congress 
SCTM

Ohrid

2012
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Анекс кон дополнителните 
рударски проекти на 
главниот рударски проект за 
рестартирање на рудникот за 
олово и цинк Саса-М.Каменица, 
во делот за подградување на 
рударски простории

Зоран 
Десподов

Ф П Т Н -
УГД Штип

Рудник 
САСА-ДОО, 
Македонска 
Каменица

2011
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Дополнителен рударски проект 
за изведување на рударски 
работи и експлоатација на 
наоѓалиштето „Свиња Река”, 
помеѓу хоризонтите XIVB и 
830, во рудниците за олово 
и цинк „Саса” - М.Каменица 
(Измени и дополнувања)

Зоран 
Десподов

ФПТН-
УГД Штип

Рудник 
САСА-ДОО, 
Македонска 
Каменица

2012

Технички проект за контактна 
тролна мрежа на хоризонт 830 
во Рудник „Саса”

Зоран 
Десподов

ФПТН-
УГД Штип

Рудник 
САСА-ДОО, 
Македонска 
Каменица

2012

Ревизија на упростен рударски 
проект за санација на Слепо 
извозно окно во ревир 
„Голема Река”, рудник „Саса”, 
М.Каменица

Зоран 
Десподов

ФПТН-
УГД Штип

Рудник 
САСА-ДОО, 
Македонска 
Каменица

2012

Доц. д-р Дејан Мираковски

Објавени трудови
1. Хаџи-Николова М., Мираковски Д., Донева Н., Гаврилов Т., 

Фактори кои влијаат на ширењето на бучавата во животната средина, 
Природни ресурси и технологии, ФПТН, ноември 2011.

2. D. Mirakovski, PhD, Lj. Stefanovska, MSc and E. Ristova, MSc, TQM 
AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: ISSUES REGARDING 
THE IMPLEMENTATION PROCESS AT INTEGRATED STATE 
UNIVERSITY, International Conference on Innovative Technologies, 
Proceedings, pp.381-384, INTECH 2011, Bratislava, ISBN 97880904502 
64.

3. Panov, Z., Jovcevski, S., Despodov, Z., Mirakovski, D., Karanakova 
- Stefanovska, Ivanova - Sijakova, T.,NEW APPROACH TO ASSES-
MENT OF SLOPE STABILITY ON WORKING BENCH IN OPEN 
COAL MINES, IV Mining Congress Balkan Mine 2011, pp. 519 - 526, 
Ljubljana, 2011, ISBN 978-961-269-534-7.

4. Mirakovski, D., Hadzi - Nikolova, M., Ristovic, I., Despodov, Z., Panov, 
Z., MODELING OD NOISE IMPACT ASSESSMENT ON THE AG-
GREGATE SURFACE MINES, International Symposium Sustainable 
Development of Mining and Energy Industry ORRE’11, Vol. 1., pp. 278 
- 282, Zlatibor 2011.

5. Panov, Z., Karanakova Stefanovska, R, Mirakovski, D., VISUAL IM-
PACT ASSESSMENT ON SURFACE MINES AND MEASURES OF 
MANAGING - NEW STEP TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
MINING, International Symposium Sustainable Development of Mining 
and Energy Industry ORRE’11, Vol. 1., pp. 339 - 345, Zlatibor 2011.
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6. Panov, Z., Jovcevski, S., Despodov, Z., Mirakovski, D., Karanakova - 
Stefanovska, Ivanova - Sijakova, T., R., TREND ANALYSIS IN ASSES-
MENT AND PREDICTION OF SLOPE STABILITY IN OPEN COAL 
MINES, 22 World Mining Congress, Istanbul, Vol. I., pp. 581 - 589, Is-
tanbul, Turkey, 2011, ISBN: 978-605-01-0146-1.

7. Mirakovski, D., Peltecki, D., Despodov, Z., Bosev, Z., Panov, Z., SE-
LECTION OF AN OPTIMAL LANDFILL LOCATION USING THE 
MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS METHODS, International 
Journal of Civil Engineering and Buliding Materials, 2011 International 
Workshop on Environmental Engineering and Technology, Kumming, 
China.

8. Хаџи-Николова М., Мираковски Д., Донева Н.,: Процена на 
професионалниот ризик во рударството, V стручно советување на 
тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини 
- ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 2011.

9. Џидрова В., Белевска Д., Лутовска М., Хаџи-Николова М., 
Мираковски Д., Креирање на нови пристапи за обука и учење кај 
работниците со ризични работни места, V стручно советување на 
тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини 
- ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 2011.

10. Hadzi-Nikolova, M., Mirakovski, D., Stefanova, V, Risk assessment of 
tailings facility dam failure, , 3rd International Workshop on the UNE-
SCO-IGCP PROJECT: “Anthropogenic effects on the human environ-
ment in the Neogene Basins in the SE Europe”, 1-3 December,  2011, 
Ljubljana, R.Slovenia.

11. Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Doneva N., Procena rizika i smer-
nice za smanjenje rizika u rudarstvu, časopis “ Podzemni radovi”, бр. 20, 
RGF ’ Beograd, 2012.

12. Mijalkovski S., Despodov Z., Mirakovski D.,Hadzi-Nikolova M., Done-
va N., Primena kompjuterskog programa GIS u svrhu čuvanja i obrada 
informacije o podzemnim rudarskim objektima, III simpozium sa među-
narodnim učešem ”RUDARSTVO 2012”, Privredna komora Srbije, Maj 
2012 god.

13.  Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Ristova E.,. Ceravolo S. Lj.,  
Мodeling and Мapping of urban noise pollution with SoundPLAN Soft-
ware, Machines, Technologies, Materials, International Virtuel Journal 
for science, technics and inovations for the industry, Issue 5/2012 ISSN 
1313-0226.

14.  Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Ceravolo  S. Lj., Ristova E., 
Despodov  Z. , Panov  Z., A comparative study of noise pollution levels in 
small and large urban areas, Urban Environmental Pollution conference 
2012, Amsterdam, The Netherlands, June 2012.

15. Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Ristova E.,. Ceravolo S. Lj.,  
Мodeling and Мapping of urban noise pollution with SoundPLAN 
Software, Trans&MOTAUTO`12, 20TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL CONFERENCE ON TRANSPORT, ROAD 



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

354

BULDING, AGRICULTURE, HOISTNG&HAULING AND MILITARY 
TECHNICS AND TECHNOLOGIES, 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria.

16. MSc Jun. Ass. Stefanovska Ceravolo Lj., Ass. Prof. PhD Mirakovski D. 
Prof. PhD Polenakovik R. Ass. MSc Ristova E.4, Ass. Prof. PhD Sovreski 
Z. INDOOR AIR QUALITY (IAQ) AS A PARAMETER AFFECTING 
WORKPLACE PRODUCTIVITY, MTM Journal 2012.

Активности:
1. Учество на V стручно советување на тема: Технологија на подземна 

експлоатација на минерални суровини - ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  со 
свој труд, 11 -12 ноември 2011, Македонска Каменица.

2. Consulting Services Site Investigations, Technical /Organizational Plan-
ning and Determination of Environmental Impact Assessment and Prepa-
ration of Environmental Management Plans for the Remediation of the 
Tailing Dump facilities and Mining Waste Dump Sites at Bor Mining 
area, Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, Serbia and 
World Bank, Contract number: 401-00-5/2011-01, November 2011.

3. ILOVITZA Conceptual Study - Pit model, Pit optimization and Econom-
ic model, Freeport McMoRan Exploration Corporation, January 2012

4. Environmental Impact Assessment of possible mining and Cu and Au 
extraction at Ilovica Exploration Area, Phelps Dodge Vardar, Skopje, 
Novemer 2011.

5. Conceptual Mine Plan of possible mining and Cu and Au extraction at 
Ilovica Exploration Area, Phelps Dodge Vardar, Skopje, 2011.

6. Ventilation plan for Sasa Mine 20011/12 –SASA Lead and Zinc Mine, М. 
Kamenica 2011.

7. 24 часовно мерење на бучава на десет мерни места во периодот од 
28.12.2011-09.01.2012 на аеродромот „Александар Велики“-Скопје и 
изготовка на извештај од мерењета.

8. 24-часовно мерење на бучава на десет мерни места во периодот од 
5.2.2012-15.2.2012 година на аеродромот „Св.Апостол Павле“- Охрид 
и изготовка на извештај од мерењета.

9. Мерење на нивото на бучава во 1/3 октавен фреквентен појас во 
Термоелектрана-топлата ТЕ-ТО АД Скопје, април 2012 г. во период 
кога термоелектраната-топлана не работи и изготва на извештај од 
мерењата.

10. Учество на еднодневен семинар на тема „Правилник за континуирана 
едукација на стручните лица од областа на безбедноста при работа“, 
13.6.2012 година организиран од страна на МЗЗПР.

11. Упростен рударски проект за релокација на главната вентилаторска 
станица на порталот на хор. XVI, септември 2012.

12. Елаборат за аеродинамички отпори на карактеристичните 
вентилациони објекти во јама „Саса“, септември 2012.

13. Извештај за контрола на амбинетални параметри во рудничката 
атмосфера „САСА“ - март 2012. 
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Доц. д-р Николинка Донева 

Објавени научни и стручни трудови од 15.9.2011 – 14.9.2012 год.:
1. Хаџи-Николова М., Мираковски Д., Десподов З., Донева Н., 

Мијалковски С.: Методи на енергетско искористување на отпадот, 
Одржливо управување со материјали и економска оправданост 
во постапување со отпадот, Меѓународна конференција, Скопје, 
септември 2011;

2. Мираковски Д., Хаџи-Николова М., Десподов З., Донева Н., 
Мијалковски С.: Протоколи за утврдување на количествата и 
составот на отпадот,  Одржливо управување со материјали и 
економска оправданост во постапување со отпадот, Меѓународна 
конференција, Скопје, септември 2011;

3. Иванов Ф., Мираковски Д., Хаџи-Николова М.,Десподов З., Донева 
Н., Мијалковски С.: Идентификација на потенцијалот во Република 
Македонија за производство на гориво од отпад,  Одржливо 
управување со материјали и економска оправданост во постапување 
со отпадот, Меѓународна конференција, Скопје, септември 2011;

4. Despodov Z., Doneva N., Devipetrov T: History of Macedonian minig in 
the period of Turkis empire,TIORIR’11 Integrated international symposi-
um – ISTI, ORRE, IRSE, September 2011;

5. Донева Н., Десподов З., Хаџи-Николова М.,: Параметри на влијание 
при изработка на хоризонтална рударска просторија, V стручно 
советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на 
минерални суровини - ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 
2011.

6. Хаџи-Николова М., Мраковски Д., Донева Н.: Процена на 
професионалниот ризик во рударството, V стручно советување на 
тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини 
- ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 2011.

7. Иванов С., Донева Н., Хаџи-Николова М., Проблеми и перспективи 
на современите технологии за откопување на цврсти карпи, Природни 
ресурси и технологии, ФПТН, ноември 2011.

8. Донева Н., Десподов З., Хаџи-Николова М., Трошоци при 
изработка на хоризонтални рударски простории, Природни ресурси 
и технологии, ФПТН, ноември 2011.

9. Хаџи-Николова М., Мираковски Д., Донева Н., Гаврилов Т., 
Фактори кои влијаат на ширењето на бучавата во животната средина, 
Природни ресурси и технологии, ФПТН, ноември 2011. Hadzi-Niko-
lova M., Mirakovski D., Doneva N.,:Procena rizika i smernice za sman-
jenje rizika u rudarstvu, časopis “ Podzemni radovi”, бр. 20, RGF ’ Beo-
grad, 2012.

10. Донева Н., Десподов З., Хаџи-Николова М.: Влијание на видот 
на работна средина врз времето на изработка на хоризонтални 
рударски простории, информативно-стручна ревија: Македонско 
рударство и геологија, бр.22, август 2012 год.
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11. Mijalkovski S., Despodov Z., Mirakovski D.,Hadzi-Nikolova M., Done-
va N.,: Primena kompjuterskog programa GIS u svrhu čuvanja i obrada 
informacije o podzemnim rudarskim objektima, III simpozium sa među-
narodnim učešem ”RUDARSTVO 2012”, Privredna komora Srbije, Maj 
2012 god.

Издадена рецензирана скрипта по предметот Изработка на рударски 
простории.

Асс. м-р Стојанче Мијалковски
1. Стојанче Мијалковски, Даниела Ристова: Разработка на 

класификациите на рударските откопни методи, Македонско 
рударство и геологија, број 21, СРГИМ, Скопје, 2011.

2. Zoran Despodov, Goran Pop-Andonov, Stojanče Mijalkovski: Primena 
kompjuterskog programa ARENA za kompjutersku simulaciju podzem-
nog rudničkog transporta, VIII međunarodni simpozijum transport i izvoz 
ISTI ’11, Zlatibor, 2011.

3. З. Десподов, Д. Мираковски, С. Мијалковски, Б. Ангеловски: 
Одредување на оптимални рути при собирање и транспорт на 
комунален отпад во градот Штип, Втора меѓународна конференција 
„Одржливо управување со материјали-економска оправданост во 
постапување со отпадот”, Скопје, 2011.

4. Марија Хаџи-Николова, Дејан Мираковски, Зоран Десподов, 
Николинка Донева, Стојанче Мијалковски: Методи за енергетско 
искористување на отпадот, Втора меѓународна конференција 
„Одржливо управување со материјали-економска оправданост во 
постапување со отпадот”, Скопје, 2011.

5. Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова, Зоран Десподов, 
Николинка Донева, Стојанче Мијалковски: Протоколи за 
утврдување на количествата и составот на отпадот, Втора 
меѓународна конференција „Одржливо управување со материјали-
економска оправданост во постапување со отпадот”, Скопје, 2011.

6. Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Дејан Мираковски, 
Дејан Ивановски, Даниела Ристова: Примена на моделирањето за 
решавање на проблеми во рударството, Петто стручно советување 
„Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини”, 
ЗРГИМ, М. Каменица, 2011.

7. Дејан Ивановски, Стојанче Мијалковски: Пробно воведување на 
нонел системот за иницирање во рудникот за олово и цинк САСА, 
Петто стручно советување „Технологија на подземна експлоатација 
на минерални суровини”, ЗРГИМ, М. Каменица, 2011.

8. Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Дејан Мираковски, Афро-
дита Зенделска: Методологија за избор на рударска откопна мето-
да, Година V, Број 5 „Природни ресурси и технологии”, Универзитет 
„Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки, Штип, 2011.
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9. Stojanče Mijalkovski, Zoran Despodov, Dejan Mirakovski, Marija 
Hadzi-Nikolova, Nikolinka Doneva: Primena kompjuterskog programa 
GIS u svrhu čuvanja i obrada informacije o podzemnim rudarskim objek-
tima, III Simpozijum sa međunarodnim učešćem “RUDARSTVO 2012”, 
Zlatibor, 2012.

Учество во изработка на апликативни проекти
1. Анекс кон дополнителните рударски проекти на главниот рударски 

проект за рестартирање на рудникот за олово и цинк „Саса“ - 
М.Каменица, во делот за подградување на рударски простории, УГД, 
Штип, 2011 год.

2. Дополнителен рударски проект за изведување на рударски работи и 
експлоатација на наоѓалиштето „Свиња Река”, помеѓу хоризонтите 
XIVB и 830, во рудниците за олово и цинк „Саса” - М.Каменица 
(Измени и дополнувања), УГД, Штип, 2012 год.

3. Технички проект за контактна тролна мрежа на хоризонт 830 во 
Рудник “Саса”, УГД, Штип, 2012 год.

4. Ревизија на упростен рударски проект за санација на Слепо извозно 
окно во ревир „Голема Река”, рудник „Саса”, М.Каменица, УГД, 
Штип, 2012 год.

Присуство на симпозиуми
Учествува на 8. меѓународен симпозиум за транспорт и извоз “ISTI 

’11“ во Златибор, Р. Србија, 2011 година. При што бев коавтор на еден 
научен труд, којшто беше објавен во Зборник на трудови од тој симпозиум.

Асс. м-р Марија Хаџи-Николова
Објавени трудови

1. Иванов С., Донева Н., Хаџи-Николова М., Проблеми и перспективи 
на современите технологии за откопување на цврсти карпи, Природни 
ресурси и технологии, ФПТН, ноември 2011.

2. Донева Н., Десподов З., Хаџи-Николова М., Трошоци при 
изработка на хоризонтални рударски простории, Природни ресурси 
и технологии, ФПТН, ноември 2011.

3. Хаџи-Николова М., Мираковски Д., Донева Н., Гаврилов Т., 
Фактори кои влијаат на ширењето на бучавата во животната средина, 
Природни ресурси и технологии, ФПТН, ноември 2011.

4. Донева Н., Десподов З., Хаџи-Николова М.,: Параметри на влијание 
при изработка на хоризонтална рударска просторија, V стручно 
советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на 
минерални суровини - ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 
2011.

5. Хаџи-Николова М., Мраковски Д., Донева Н.,: Процена на 
професионалниот ризик во рударството, V стручно советување на 
тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини 
- ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 2011.
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6. Џидрова В., Белевска Д., Лутовска М., Хаџи-Николова М., 
Мираковски Д., Креирање на нови пристапи за обука и учење кај 
работниците со ризични работни места, V стручно советување на 
тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини 
- ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  М.Каменица, ноември 2011.

7. Hadzi-Nikolova, M., Mirakovski, D., Stefanova, V, Risk assessment of 
tailings facility dam failure, 3rd International Workshop on the UNESCO-
IGCP PROJECT: “Anthropogenic effects on the human environment in 
the Neogene Basins in the SE Europe”, 1-3 December,  2011, Ljubljana, 
R.Slovenia

8. Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Doneva N., Procena rizika i smer-
nice za smanjenje rizika u rudarstvu, časopis “Podzemni radovi”, бр. 20, 
RGF ’ Beograd, 2012.

9. Донева Н., Десподов З., Хаџи-Николова М.,:Влијание на видот 
на работна средина врз времето на изработка на хоризонтални 
рударски простории, информативно-стручна ревија: Македонско 
рударство и геологија, бр.22, август 2012 год.

10. Mijalkovski S., Despodov Z., Mirakovski D.,Hadzi-Nikolova M., Done-
va N., Primena kompjuterskog programa GIS u svrhu čuvanja i obrada 
informacije o podzemnim rudarskim objektima, III simpozium sa među-
narodnim učešem ”RUDARSTVO 2012”, Privredna komora Srbije, мaj 
2012 god.

11. Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Ristova E.,. Ceravolo S. Lj.,  
Мodeling and Мapping of urban noise pollution with SoundPLANSoft-
ware, Machines, Technologies, Materials, International Virtuel Journal 
for science, technics and inovations for the industry, Issue 5/2012 ISSN 
1313-0226.

12. Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Ceravolo  S. Lj., Ristova E., 
Despodov Z. , Panov Z., A comparative study of noise pollution levels in 
small and large urban areas, Urban Environmental Pollution conference 
2012, Amsterdam, The Netherlands, June 2012.

13. Hadzi-Nikolova M., Mirakovski D., Ristova E.,. Ceravolo S. Lj.,  Мodeling 
and Мapping of urban noise pollution with SoundPLANSoftware, 
Trans&MOTAUTO`12, 20THINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL CONFERENCE ON TRANSPORT, ROAD BULDING, 
AGRICULTURE, HOISTNG&HAULING AND MILITARY TECHNICS 
AND TECHNOLOGIES, 27-29.06.2012, Varna, Bulgaria.

Апликативни проекти:
 • Упростен рударски проект за релокација на главната вентилаторска 

станица на порталот на хор. XVI, септември 2012.

Активности:
1. Учество на V стручно советување на тема „Технологија на подземна 

експлоатација на минерални суровини“ - ПОДЕКС ’11, СРГИМ,  со 
свој труд,  11 -12 ноември 2011, Македонска Каменица.
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2. 24-часовно мерење на бучава на десет мерни места во периодот од 
28.12.2011-9.1.2012 на аеродромот „Александар Велики“ - Скопје и 
изготовка на извештај од мерењета.

3. 24 часовно мерење на бучава на десет мерни места во периодот од 
5.2.2012-15.2.2012 година на аеродромот „Св.Апостол Павле“- Охрид 
и изготовка на извештај од мерењета.

4. Мерење на нивото на бучава во 1/3 октавен фреквентен појас во 
Термоелектрана-топлата ТЕ-ТО АД Скопје, април 2012 г. во период 
кога термоелектраната-топлана не работи и изготва на извештај од 
мерењата.

5. Одржана обука за полагање на стручен испит за управување и/или 
постапување со отпад, мај 2012.

6. Учество на еднодневен семинар на тема „Правилник за континуирана 
едукација на стручните лица од областа на безбедноста при работа“, 
13.6.2012 година организиран од страна на МЗЗПР.

7. Елаборат за аеродинамички отпори на карактеристичните 
вентилациони објекти во јама „Саса“, септември 2012.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА 
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
ЗА ГЕОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА 

Проф. д-р Тодор Делипетров, асс. м-р Благица Донева, асс. м-р 
Марјан Делипетрев

Трудови
1. „Геоелектрични мерења со TERRAMETER SAS 1000“ - Благица 

Донева, Радмила Каранакова Стефановска, Природни ресурси и 
технологии, Факултет за природни и технички науки, број 5, 2011.

2. Blagica Doneva, Marjan Delipetrov, Todor Delipetrov, Gjorgi Dimov: 
„Regional models of the geophysical fi elds in the Republic of Macedo-
nia“, 12th International Multidisciplinary Scientifi c GeoConference and 
EXPO - SGEM, Albena, Bulgaria, 2012.

3. Marjan Delipetrov, Blagica Doneva, Todor Delipetrov, Blagoj Delipet-
rev: “Models of the normal geomagnetic fi eld in the Republic of Macedo-
nia” “, 12th International Multidisciplinary Scientifi c GeoConference and 
EXPO - SGEM, Albena, Bulgaria, 2012. 

4. Blagica Doneva, Marjan Delipetrov, Todor Delipetrov, Gjorgi Dimov: 
“Geoelectrical measurements with Terrameter SAS 1000”, 12th Interna-
tional Multidisciplinary Scientifi c GeoConference and EXPO - SGEM, 
Albena, Bulgaria, 2012.
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ПРОЕКТИ
Проект за вршење на детални геолошки истражувања на минералната 
суровина песок и чакал  на локалитет „Метленик“, Општина 
Босилово, ДПТУ увоз - извоз „АГРО - ТРЕНДО“ ДООЕЛ с. Иловица, 
Босилово, 2012 год.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА 
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
ЗА МИНЕРАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 

Катедра за минерална технологија:
 – Проф д-р Борис Крстев
 – Проф д-р Благој Голомеов
 – Проф д-р Мирјана Голомеова
 – Асс. м-р Афродита Зенделска

Универзитетски редовен професор д-р Борис Крстев
Научни и стручни трудови:

 – The infl uence of the tailing dump and fl otation hydro-tailings over the 
environment in the domesticcopper mine Boris Krstev, Tome Danevs-
ki, Aleksandar Krstev, Aleksandar Lazarov 12 International Multidisci-
plinaryScientifi cGeoConference SGEM2012, Albena, Bulgaria; 06/2012.

 – Application of the multimedia for web page
 – Dejan Krstev, Aleksandar Krstev, Boris Krstev trans&MOTAUTO’12, 

20 International Scientifi c and TechnicalConference, Varna, Bulgaria; 
06/2012.

 – Logwin AG as an example for successful transport logistics Boris Krstev, 
Dejan Krstev, EltponTrajko, Aleksandar Krstev trans&MOTAUTO’12), 
Varna, Bulgaria; 06/2012. 

 – The solid municipal wasterecycling as the origin of the renewable source 
Boris Krstev, SofceTrajkova, Aleksandar Lazarov, Aleksandar Krstev, 
Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova 12 International 
MultidisciplinaryScientifi cGeoConference SGEM 2012, Albena, Bulgar-
ia; 06/2012. 

 – The recent trends and perspectives for fi nal refusing of the hazardouswaste 
in the Republic of Macedonia Boris Krstev, Aleksandar Lazaro, Aleksan-
dar Krstev, Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova. Sof-
ceTrajkova 12 International MultidisciplinaryScientifi cGeoConference 
SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

 – The treatment of medicalwaste - technologies, location and origin Alek-
sandar Krstev, Boris Krstev, Tome Danevski, Aleksandar Lazarov, Vlat-
koJovanovski 12 International MultidisciplinaryScientifi cGeoConfer-
ence SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012.

 – The application of appropriate information systems in different processes 
Aleksandar Krstev, Boris Krstev, Dejan Krstev MTM’12, International 
virtual journal for scioence. 02/2012; VI(2/2012-2/2012):pp 46-49. 
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 – The appropriatelogistics and business informatics in local educationalen-
vironmentBoris Krstev, Aleksandar Krstev, Dejan Krstev MTM’12, In-
ternational virtual journal for science, YEAR VI , Issue 2/2012, ISSN 
- 1313-0226, pp 46-49, Varna, Bulgaria.

 – Computer presentation of equipments and devices by mathematical and 
software programmes methods Aleksandar Krstev, Boris Krstev, De-
jan Krstev MTM’12,, ISSN 1313-0226, International virtual journal. 
02/2012; VI(2/2012-2/2012):53-56. 

 – Busines informatics and appropriate logistics as a challenge for educa-
tion or economy globalization in Macedonia Борис Крстев, Александар 
Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска Природни ресурси 
и технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип

 – Focus and challenge of national applied information systems in produc-
tion processes or academy and accounting fi rms Александар Крстев, 
Борис Крстев, Дарко Димитровски, Дејан Крстев Природни ресурси 
и технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип

 – Постапка за згуснување на тиња Мирјана Голомеова, Афродита 
Зенделска, Борис Крстев, Благој Голомеов Природни ресурси и 
технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

 – Тековни предизвици и современи решенија при управување со опасен 
отпад во РМ Борис Крстев, Александар Лазаров, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

 – Постојни и перспективни извори за енергија и преработка на 
комунален отпад Борис Крстев, Софче Трајкова, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

 – The investigation and possibility of leaching or bioleaching from nikel 
bearing laterite ores Boris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeo-
va, Aleksandar Krstev Current opinion in Biotechnology-Volume 22, Eu-
ropean Biotechnology Congress 2011, September 28 – October 1, 2011

 – The choice between fl otation, leaching or bioleaching from low grade 
copper bearing domestic ore Boris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana 
Golomeova, Aleksandar Krstev Current opinion in Biotechnology-Vol-
ume 22, European Biotechnology Congress 2011, September 28 – Octo-
ber 1, 2011.

 – The choice between production of lead selective concentrate or recovery 
of lead and elemental sulphur from galenit domestic ores Blagoj Golo-
meov, Boris Krstev, Mirjana Golomeova, Aleksandar Krstev 8 Interna-
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tional congress Machines, Technologies, Materials 2011, 19-21 Septem-
ber 2011, Varna, Bulgaria. 

Универзитетски редовен професор д-р Благој Голомеов
Апликативни проекти:

 – Годишна оскултација на хидројаловиштето САСА, Македонска 
Каменица (1.4.2011 – 1.4.2012).

 – Годишна оскултација на хидројаловиштето САСА, Македонска 
Каменица (1.4.2012 – 1.4.2013).

Објавени учебници:
 – Методи на испитувања во минералната технологија, автори: Мирјана 

Голомеова, Благој Голомеов

Научни и стручни трудови:
 – Постапка за згуснување на тиња Мирјана Голомеова, Афродита 

Зенделска, Борис Крстев, Благој Голомеов Природни ресурси и 
технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

 – Можни извори на загадување на водите од сливното подрачје од 
рудникот „САСА“ Благој Голомеов, Мирјана Голомеова, Афродита 
Зенделска, Александар Крстев Природни ресурси и технологии, 
ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, Универзитет 
„Гоце Делчев” – Штип.

 – Тековни предизвици и современи решенија при управување со опасен 
отпад во РМ Борис Крстев, Александар Лазаров, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

 – Постојни и перспективни извори за енергија и преработка на 
комунален отпад Борис Крстев, Софче Трајкова, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

 – The investigation and possibility of leaching or bioleaching from nikel 
bearing laterite ores Boris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeo-
va, Aleksandar Krstev Current opinion in Biotechnology-Volume 22, Eu-
ropean Biotechnology Congress 2011, September 28 – October 1, 2011.

 – The choice between fl otation, leaching or bioleaching from low grade 
copper bearing domestic ore Boris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana 
Golomeova, Aleksandar Krstev Current opinion in Biotechnology-Vol-
ume 22, European Biotechnology Congress 2011, September 28 – Octo-
ber 1, 2011.
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 – The choice between production of lead selective concentrate or recovery 
of lead and elemental sulphur from galenit domestic ores Blagoj Golo-
meov, Boris Krstev, Mirjana Golomeova, Aleksandar Krstev 8 Interna-
tional congress Machines, Technologies, Materials 2011, 19-21 Septem-
ber 2011, Varna, Bulgaria.

 – The solid municipal wasterecycling as the origin of the renewable source-
Boris Krstev, SofceTrajkova, Aleksandar Lazarov, Aleksandar Krstev, 
Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova 12 International 
MultidisciplinaryScientifi cGeoConference SGEM 2012, Albena, Bulgar-
ia; 06/2012. 

 – The recent trends and perspectives for fi nal refusing of the hazardouswaste 
in the Republic of Macedonia Boris Krstev, Aleksandar Lazaro, Aleksan-
dar Krstev, Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova. Sof-
ceTrajkova 12 International MultidisciplinaryScientifi cGeoConference 
SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

Универзитетски редовен професор д-р Мирјана Голомеова
Објавени учебници:

 • Методи на испитувања во минералната технологија автори: Мирјана 
Голомеова, Благој Голомеов.

Научни и стручни трудови:
 • Busines informatics and appropriate logistics as a challenge for educa-

tion or economy globalization in Macedonia Борис Крстев, Александар 
Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска Природни ресурси 
и технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет “Гоце Делчев” – Штип.

 – Постапка за згуснување на тиња Мирјана Голомеова, Афродита 
Зенделска, Борис Крстев, Благој Голомеов Природни ресурси и 
технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

 – Можни извори на загадување на водите од сливното подрачје од 
рудникот „САСА“ Благој Голомеов, Мирјана Голомеова, Афродита 
Зенделска, Александар Крстев Природни ресурси и технологии, 
ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, Универзитет 
„Гоце Делчев” – Штип.

 – Тековни предизвици и современи решенија при управување со опасен 
отпад во РМ Борис Крстев, Александар Лазаров, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

 – Постојни и перспективни извори за енергија и преработка на 
комунален отпад Борис Крстев, Софче Трајкова, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

364

Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје

 – The investigation and possibility of leaching or bioleaching from nikel 
bearing laterite ores Boris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeo-
va, Aleksandar Krstev Current opinion in Biotechnology-Volume 22, Eu-
ropean Biotechnology Congress 2011, September 28 – October 1, 2011.

 – The choice between fl otation, leaching or bioleaching from low grade 
copper bearing domestic ore Boris Krstev, Blagoj Golomeov, Mirjana 
Golomeova, Aleksandar Krstev Current opinion in Biotechnology-Vol-
ume 22, European Biotechnology Congress 2011, September 28 – Octo-
ber 1, 2011.

 – The choice between production of lead selective concentrate or recovery 
of lead and elemental sulphur from galenit domestic oresBlagoj Golo-
meov, Boris Krstev, Mirjana Golomeova, Aleksandar Krstev 8 Interna-
tional congress Machines, Technologies, Materials 2011, 19-21 Septem-
ber 2011, Varna, Bulgaria. 

 – The solid municipal wasterecycling as the origin of the renewable source 
Boris Krstev, SofceTrajkova, Aleksandar Lazarov, Aleksandar Krstev, 
Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova 12 International 
MultidisciplinaryScientifi cGeoConference SGEM 2012, Albena, Bulgar-
ia; 06/2012. 

 – The recent trends and perspectives for fi nal refusing of the hazardouswaste 
in the Republic of Macedonia Boris Krstev, Aleksandar Lazaro, Aleksan-
dar Krstev, Tome Danevski, Blagoj Golomeov, Mirjana Golomeova. Sof-
ceTrajkova 12 International MultidisciplinaryScientifi cGeoConference 
SGEM 2012, Albena, Bulgaria; 06/2012. 

Универзитетски асистент м-р Афродита Зенделска
Стручно усовршување:

 – Training of trainers на тема Waste Management (29.02 - 02.03.2012)
 – Training course number 2 на тема Waste management legislation and 

responsibilities for waste management (април 2012).

Научни и стручни трудови:
 – Busines informatics and appropriate logistics as a challenge for educa-

tion or economy globalization in Macedonia Борис Крстев, Александар 
Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска Природни ресурси 
и технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

 – Постапка за згуснување на тиња Мирјана Голомеова, Афродита 
Зенделска, Борис Крстев, Благој Голомеов Природни ресурси и 
технологии, ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип.

 – Методологија за избор на рударска откопна метода Стојанче 
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Мијалковски, Зоран Десподов, Дејан Мираковски, Афродита 
Зенделска, Марија Костадинова Природни ресурси и технологии, 
ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, Универзитет 
„Гоце Делчев” – Штип.

 – Можни извори на загадување на водите од сливното подрачје од 
рудникот САСА Благој Голомеов, Мирјана Голомеова, Афродита 
Зенделска, Александар Крстев Природни ресурси и технологии, 
ноември 2011, Факултет за природни и технички науки, Универзитет 
„Гоце Делчев” – Штип.

 – Тековни предизвици и современи решенија при управување со опасен 
отпад во РМ Борис Крстев, Александар Лазаров, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

 – Постојни и перспективни извори за енергија и преработка на 
комунален отпад Борис Крстев, Софче Трајкова, Благој Голомеов, 
Александар Крстев, Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска 
Одржливо управување со материјали-економска оправданост 
во постапување со отпадот, 2 меѓународна конференција, 28-30 
септември 2011, Скопје.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА 
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
ЗА ПЕТРОЛОГИЈА, МИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА 

Објавени трудови:
 – Tena Sijakova-Ivanova, Blazo Boev, Zoran Panov, Vladimir Bermanec, 

Sergey Korikovsky 2012 New date on mineralogy,petrology and origin of 
calc silicate rocks from Novo Selo –Kriva Lakavica Eastern Macedonia, 
BAN Bulgaria, vol.65, 2012, No 4, IF 0.219. 

 – Krsto Blazev, Tena Sijakova-Ivanova, Zoran Panov, Vesna Zajkova-
Paneva 2012 Preliminiary investigations in to the mineralogy and poten-
tial uses of the stilbite-rich tuffs from Kratovo – Zletovo volcanic area, 
Republic of Macedonia, BAN, Bulgaria.vol.65, 2012, No.4, IF 0.219. 

 – Zoran Panov, Saso Jovcevski, Zoran Despodov, Dejan Mirakovski, 
Radmila Karanakova-Stefanovska, Tena Sijakova-Ivanova 2011: New 
approach to assessment of slope stability on working bench in open coal 
mines 519-525 ,4th, Balkan mining congres Ljubljana Slovenija.

 – Zoran Panov, Saso Jovcevski, Zoran Despodov, Tena Sijakova-Ivano-
va, Dejan Mirakovski, Radmila Karanakova-Stefanovska, 2011:Trend 
analysis in assessment and prediction of slope stability in open  coal 
mines 581-587, 22th, World Mining congress, Istanbul.

 – Tena Šijakova Ivanova, Andrea Čobić, Željka Žigovečki Gobac,Vladimir 
Zebec, Vladimir Bermanec, 2011: CRYSTAL MORPHOLOGY OF 
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SANIDINE PHENOCRYSTSFROM ZVEGOR, REPUBLIC OF MACE-
DONIA, 1-6, 2thINTERNATIONAL WORKSHOP, ANTHROPOGENIC 
EFFECTS ON THEHUMAN ENVIRONMENT IN THE NEOGENE 
BASINS IN THE SE EUROPE.

 – Tena Sijakova-Ivanova, Blažo Boev, 2011, CADMIUM CONCENTRA-
TION IN THE SOILSOF THE VILLAGE GUJNOVCI, 105-111, 1 th 
INTERNATIONAL WORKSHOP, ANTHROPOGENIC EFFECTS ON 
THE HUMAN  ENVIRONMENT IN THE NEOGENE BASINS IN THE 
SE EUROPE.

 – Tena Sijakova-ivanova, Zoran Panov, Krsto Blazev, Vesna Zajkova 
Paneva 2011 Investigation of fl y ash heavy metals content and physic 
chemical properties from thermal power plant, Republic of Macedonia, 
IJEST-Internacional journal of engineering  of science and technology, 
Vol.3. No.12. December 2011 pp.8219-8225. IC 3.14 

 – Тена Шијакова-Иванова, Војо Мирчовски, Виолета Стефанова, 
2012, Зеолити и нивна употреба, Рударство и геологија, 32-35.

 – Војо Мирчовски,Тена Шијакова-Иванова, Виолета Стефанова, 
2012, Заштита на подземни води, Рударство и геологија, 30-31.

 – Виолета Стефанова, Тена Шијакова-Иванова, Војо Мирчовски, 
2012, Шлиховска проспекција, Рударство и геологија, 36-38.

 – Dalibor Jovanov, Tena Sijakova-Ivanova Mite Ilievski, Violeta Ivanova 
2012,Moisture retention characteristic in the vertisols of the Stip, Probis-
tip and Sv. Nikole region, Agriculturae conspectus acientifi cus, Vol 77 
No 2 69-75.

 – Zebec, V, Žigovecki’Gobac Ž, Mikulčić’Pavlaković S, Šijakova-Ivanova 
T, Čobić A Bermanec V 2012 Sanidine twins from Zvegor, Republic of 
Macedonia, Joint 5th Mineral sciences in the Carpatians Conference and 3 
th Central –European Mineralogical congerence 20-21 April University of 
Miskolc, Hungary. pp 163.

 – Zoran Panov, Tena Sijakova-Ivanova, Emilija Ristova, 2012 Concentra-
tion of trace elements in some coals from Republic of Macedonia, with 
emphasis on the potentially hazardous, Internacional Journal of Engineer-
ing Science and Technology, Vol 4 No 02 , pp 716-720 IC 3.14

 – Emilija Ristova, Zoran Panov, Tena Sijakova-Ivanova, 2012 Using the 
AHP methodology to evaluate strategic investment alternatives of new 
paradigms in information technology, Internacional Journal of Engineer-
ing Science and Technology, Vol 4 No 02 , pp 710-713, IC 3.14.

 – Dalibor Jovanov, Tena Sijakova-Ivanova Biljana Petkovska  2012,X-
ray diffraction and mineralogical study of vertisol in Eastern Macedo-
nia, Journal of Institute of integrative Omics and Applied biotechnology 
IIOAB IC 4.55(2010)India, Vol 3 Issue 1, pp 26-30. 

 – Иван Боев, Соња Лепиткова, Тена Шијакова-Иванова, Орце 
Спасовски, блажо Боев 2012,Геохемиски карактеристики на 
вина произведени во домашни услови во областа Тиквеш, Зборник 
на трудови, Втор геолошки конгрес на геолозите на Република 
Македонија, Крушево 279-311.
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 – Војо Мирчовски, Виолета Стефанова, Тена Шијакова-Иванова, 
Владо Мирчовски 2012, Хидрогеолошки карактеристики на 
субартерскиот водоносник во селото Крушеани-Прилеп, Зборник 
на трудови, Втор геолошки конгрес на геолозите на Република 
Македонија, Крушево369-375

Присуство на конгреси
 – Втор конгрес на геолозите на Република Македонија, Крушево 28-30 

септември 2012
 – Дводневен престој на Завод за минералогија и петрографија Загреб, 

октомври 2011, Хрватска.

Реализирани апликативни елаборати и експертизи
 – Експертиза за вештачење на предмети–минерални суровини, 

доставени од Основните судови во Македонија  (повеќе од 15 
вештачења).

 – Елаборат за минералоошко петрографски испитувања на минерална 
суровина од концесиското поле на  фирмата Техноинвест-ДООЕЛ-
Штип.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА  
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
ЗА ХИДРОЛОГИЈА И ГЕОТЕХНИКА 

Издадени научни трудови:
1. В. Мирчовски, В. Стефанова, Т. Шијакова-Иванова, В. Мирчовски, 

2012: Хидрогеолошки карактеристики на субартескиот водносник во 
селото Кручеани – Прилеп. Втор конгрес на геолозите на Република 
Македонија, Посебно издание на Geologica Macedonica,No 3. 
Крушево.

2. Г. Петров, В. Стојанова, В. Мирчовски, 2012: Геотектонски развој 
на лакавичкиот грабен во алпскиот ороген циклус. Втор конгрес на 
геолозите на Република Македонија, Посебно издание на Geologica 
Macedonica, No 3. Крушево.

3. В. Стефанова, В. Мирчовски, Р. Неделков, В. Стојанова 2012: 
Геохемија на стрим седиментите и нивна примена во проспекцијата 
на наѓалишта во Р. Македонија. Втор конгрес на геолозите на 
Република Македонија, Посебно издание на Geologica Macedonica, 
No 3. Крушево.

4. А. Угрински, В. Мирчовски, Г. Петров, 2012: Мали води на карстниот 
извор Студенчица. Втор конгрес на геолозите на Република 
Македонија, Посебно издание на Geologica Macedonica, No 3. 
Крушево.

5. В. Мирчовски, В. Т. Шијакова-Иванова, Стефанова, В. Мирчовски, 
2012: Заштита на подземни води. Македонско Рударство и геологија. 
Скопје.
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6. Т. Шијакова-Иванова, В. Мирчовски, В. Стефанова,  2012: Зеолити и 
нивна употреба. Македонско Рударство и геологија. Скопје.

7. В. Стефанова,  Т. Шијакова-Иванова, В. Мирчовски, 2012: Шлиховска 
проспекција. Македонско Рударство и геологија. Скопје.

Ревизија на геолошка документација
1. В. Мирчовски, К. Јованов. М. Димов, 2012: Ревизија на Главен проект 

за експлоатација на минерална вода на локалитетот „Сува Ливада” – 
Куманово. Министерство за економија на РМ – Скопје.

2. В. Мирчовски, Е. Мицевски, К. Јованов, 2011: Ревизија на Главен 
проект за експлоатација на минерална вода и гас CO

2
 од наоѓалиштето 

во атарот на с. Логоварди, Битола. Министерство за економија на РМ 
– Скопје.

3. В. Мирчовски, М. Илиев, С. Георгиевски, 2012: Ревизија на 
Елаборатза резултатите од деталните геолошки истражувања на 
минерална суровина варовник на локалитетот „Близина на Дебарско 
Езеро” Општина Дебар. Министерство за економија на РМ – Скопје.

4. В. Мирчовски, Н. Баара. Е. Петрушев, 2011: Ревизија на Елаборатот 
за резултатите од деталните геолошки истражувања на минерална 
суровина дијабаз на локалитетот с. Удово, Општина Гевгелија. 
Министерство за економија на РМ – Скопје.

5. В. Мирчовски, В. Ангелов, Д. Петров, 2011: Ревизија на Елаборатот за 
извршените детални геолошки истражувања со пресметка на резерви 
на минерална суровина – варовник на локалитетот с. Вратница 
општина Јегуновце. Министерство за економија на РМ – Скопје.

6. В. Мирчовски, Б. Донева, М. Димов, 2012: Ревизија на Елаборатза 
резултатите од деталните геолошки истражувања на минерална 
суровина песок на локалитетот»с. Средно Коњаре” с. Средно Коњаре 
Општина Петровец. Министерство за економија на РМ – Скопје.

7. В. Мирчовски, Г. Тасев, С. Донев, 2012: Ревизија на Елаборат за 
извршени детални геолошки истражувања на минерална суровина 
мермеризиран доломит- варовник на локалитетот с. Чајле – Гостивар. 
Министерство за економија на РМ – Скопје.

Рецензија на учебници за среднообразование
1. В. Мирчовски, В. Маневска, Т. Трајчевски 2012: Рецензија на учебникот 

„ХИДРОГЕОЛОГИЈА СО ИНЖИНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА” ЗА III 
ГОДИНА од авторите Д. Поповска и М. Јовановски. Министерство 
за образование и наука на РМ – Скопје.

2. В. Мирчовски, В. Маневска, Д. Поповска, 2012: Рецензија на учебникот 
„ХИДРОГЕОЛОГИЈА СО ИНЖИНЕРСКА ГЕОЛОГИЈА” ЗА  IV 
ГОДИНА од авторите Б. Гаврилов,  Д. Алексов  и И. Ефремов. 
Министерство за образование и наука на РМ – Скопје.
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ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА  
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
ЗА МИНЕРАЛНИ НАОЃАЛИШТА 

Објавени научни и стручни трудови
 – Serafi movski, T., Dolenec, T., Tasev, G.,Rogan-Šmuc, N., Dolenec, M. 

and Vrhovnik, P., 2011. Particular Macedonian Tertiary basins: geologi-
cal features and anthropogenic input. Proceedings of the 2nd Workshop 
on the UNESCO-IGCP Project “Anthro po genic effects on the human en-
vironment in the  Neogene basins in the SE Europe”, Eds. Bermanec & 
Serafi movski, Zagreb, Croatia, pp. 43-60.

 – Tasev, G. and Serafi movski, T., 2011. Pollution Around The Zletovo 
Mine,Republic ofMacedo nia. Proceedings of the 2nd Workshop on the 
UNESCO-IGCP Project “Anthro po genic effe cts on the human environ-
ment in the  Neogene basins in the SE Europe”, Eds. Be rma nec & Serafi -
movski, Zagreb, Croatia, pp. 79-86.

 – Rogan Šmuc, N., Dolenec, T., Serafi movski, T., Tasev, G., Dolenec, M. 
and Vrhovnik, P., 2011. Transfer factor evaluation in the Kočani fi eld soil 
- plant system (Republic of Macedonia). Proceedings of the 3rd Workshop 
on the UNESCO-IGCP Project “Anthro po genic effects on the human en-
vironment in the  Neogene basins in the SE Europe”, Eds. T. Dolenec & 
T. Serafi movski, Ljubljana, Slovenia, pp. 15-20.

 – Vrhovnik, P., Rogan Šmuc, N., Dolenec, T., Serafi movski, T., Tasev, G. 
and Dolenec, M., 2011. Geochemical characterization of lead and zinc in 
surfi cial lake sediments (Lake Kalimanci, Republic of Macedonia). Pro-
ceedings of the 3rd Workshop on the UNESCO-IGCP Project “Anthro-
po genic effects on the human environment in the  Neogene basins in the 
SE Europe”, Eds. T. Dolenec & T. Serafi movski, Ljubljana, Slovenia, pp. 
15-20.

 – Serafi movski, T., Dolenec, T., Tasev, G., Rogan-Šmuc, N., Dolenec, M. 
and Vrhovnik, P., 2011. Pollution Related With Active MinesIn The East-
ern Macedonia. Proceedings of the 3rd Workshop on the UNESCO-IGCP 
Project “Anthro po genic effects on the human environment in the  Neo-
gene basins in the SE Europe”, Eds. T. Dolenec & T. Serafi movski, Lju-
bljana, Slovenia, pp. 43-60.

 – Verbovšek, T., Serafi movski, T., Tasev, G., Dolenec, T. and Dolenec, 
M., 2011. Hydrogeochemical Analysis Of Waters From Zdravevci-
BorovićGeothermal System In NE Macedonia. Proceedings of the 3rd 

Workshop on the UNESCO-IGCP Project “Anthro po genic effects on the 
human environment in the  Neogene basins in the SE Europe”, Eds. T. 
Dolenec & T. Serafi movski, Ljubljana, Slovenia, pp. 93-98.

 – Tasev, G., Serafi movski, T. and Aleksandrov, M., 2011.Geochemical 
Study of the Mine ra lized System Bukovik–Kadiica,Eastern Macedonia. 
Geologica Macedonica Vol. 25. No 1 pp. 21–36, Štip 

 – Rogan Šmuc, N., Dolenec, T., Serafi movski, T., Tasev, G., Dolenec, M. 
and Vrhovnik, P., 2012. Heavy metal characteristics in Kočani Field plant 
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system (Republic of Macedonia) . Environmental Geochemistry and He-
alth, Volume 34, Issue 4, pp 513-526. (Impact factor)

 – Rogan-Šmuc, N.,  Dolenec, T., Serafi movski, T., Dolenec, M. and 
Vrhovnik, P., 2012. Geochemical characteristics of rare earth elements 
(REEs) in the paddy soil and rice (Oryza sativa L.) system of Kočani 
Field, Republic of Macedonia. Geoderma 183–184 (2012) pp. 1–11(Im-
pact factor)

 – VRHOVNIK, Petra, ROGAN ŠMUC, Nastja, DOLENEC, Tadej, DOLE-
NEC, Matej, SERAFIMOVSKI, Todor, DANEU, Nina, BUKOVEC, Pe-
ter, ZUPANČIČ, Marija. Sasa tailings dam characterization (Macedonia) 
: [presented at Joint 5th Mineral Sciences In The Carpathians Conference 
(MSCC) and 3rd Central-European Mineralogical Conference (CEMC) 
Miskolc, Hungary, 19-21 April 2012]. Acta mineral.-petrogr., Abstr. ser. , 
2012, vol. 7, str. 151. [COBISS.SI-ID 25755687]

 – Antić, M., Peytcheva, I., von Quadt, A., Kounov, A., Trivić, B., Serafi -
movski, T., Tasev, G., and Gerdjikov, I., 2012. More than 500 Ma of mag-
matic and tectonic evolution of the Serbo-Macedonian Massif (south 
Serbia, southwest Bulgaria and east Macedonia). (Eds. A. von Quadt & 
T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits in the Eastern 
Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, magmatic and 
geochronological investigations; SCOPES Project–International Confer-
ence, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, Stip, Macedonia, pp. 7

 – Georgiev, L. and Serafi movski, T., 2012. Technogenic deposits in the 
mine Bucim and their potential economic and ecological effects. (Eds. 
A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits 
in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, 
magmatic and geochronological investigations; SCOPES Project – Inter-
national Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, Stip, Mace-
donia, pp. 12

 – Georgiev, S., Grozdev, V.,  Peytcheva, I., von Quadt, A., Marchev, P., 
Serafi movski, T. and  Tasev, G ., 2012. Transect through the Cenozoic 
magmatism in WSW Bulgaria and Macedonia from Pirin Mountain to 
Kozhuf: temporal and isotope geochemistry constraints. (Eds. A. von 
Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits in the 
Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, mag-
matic and geochronological investigations; SCOPES Project – Interna-
tional Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, Stip, Macedo-
nia, pp. 13

 – Barcikowski, J., Lehmann, S., von Quadt, A., Heinrich, A. C.  and Se-
rafi movski, T., 2012. The magmatic evolution of the Buchim-Damjan-
Borov Dol ore district. (Eds. A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity 
of copper and gold deposits in the Eastern Europe Balkan, Carpathian 
and Rhodopean belts: tectonic, magmatic and geochronological investi-
gations; SCOPES Project – International Conference, May 29 - June 02, 
2012 - Izgrev Hotel, Stip, Macedonia, pp. 16

 – Peltekovski, Z., Serafi movski, T. and Tasev, G., 2012. Principle metal-
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logenic features of the Sasa Pb-Zn deposit, Republic of Macedonia. (Eds. 
A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits 
in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, 
magmatic and geochronological investigations; SCOPES Project – Inter-
national Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, Stip, Mace-
donia, pp. 21-22

 – Rogozareva, D. and Serafi movski, T., 2012. Types of hydrothermal al-
teration within the Ilovitza deposit, Republic of Macedonia. (Eds. A. von 
Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits in the 
Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, mag-
matic and geochronological investigations; SCOPES Project-Internation-
al Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, Stip, Macedonia, 
pp. 24

 – Serafi movski, T., Tasev, G. and Stefanova, V., 2012. Major Alpine ore 
districts at the territory of the Republic of Macedonia. (Eds. A. von Quadt 
& T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits in the Eastern 
Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, magmatic and 
geochronological investigations; SCOPES Project-International Confer-
ence, May 29-June 02, 2012-Izgrev Hotel, Stip, Macedonia, pp. 28

 –  Tasev, G., Serafi movski, T. and Stefanova, V., 2012. New data of fl uid 
inclusions studies of the Bukovik-Kadiica deposit, Republic of Mace-
donia.  (Eds. A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and 
gold deposits in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean 
belts: tectonic, magmatic and geochronological investigations; SCOPES 
Project-International Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, 
Stip, Macedonia, pp. 31

 – Stefanova, V., Serafi movski, T., Tasev, G. and von Quadt, A., 2012. Placer 
gold prospecting around the Tertiary occurrences in the Republic of Mace-
donia. (Eds. A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and 
gold deposits in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean 
belts: tectonic, magmatic and geochronological investigations; SCOPES 
Project-International Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, 
Stip, Macedonia, pp. 33

 – Volkov A. V., Serafi movski T., Tasev G., 2012.  Cenozoic structures and 
polymetallic mineralizations in the central part of the Serbo-Macedonian 
massif // 7-th European Congress on Regional Geoscientifi c Cartography 
and Information Systems. Bologna: Centro Stampa Regione Emilia-Ro-
magna, 2012. Proceedings Vol. II. P. 568-569.

Учество во научноистражувачкипроекти
 – “Anthropogenic effects on the human environment in the  Neogene ba-

sins in the SE Europe”. UNESCO-IGCP Projectthrough the UNIVER-
SITY “GOCE DELCEV”-STIP, Faculty of Natural and Technical Sci-
ences and National UNESCO-IGCP Committee (Leader Prof. d-r Todor 
Serafi movski, doc. d-r Goran Tasev, participant).
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Учество во апликативни проекти
1. „Проект за детални геолошки истражувања на рудното тело Бу-

нарџик, рудник Бучим” (раководител на проектот-студијата проф. 
д-р Тодор Серафимовски, доц. д-р Горан Тасев, учесник), 2011.

2. „Елаборат за оценка на влијанието врз животната средина од 
деталнитегеолошки истражувања на никлоносни руди на локалитетот 
Ржаново” (раководител на проектот-Eлаборатот доц. д-р Горан 
Тасев) 2011.

3. „Сту дија за доистражување на минерална суровина бакар и зла то која 
е по тре бна за проширување на концесијата за експло а та ција на опре-
де лен простор кој се граничи со просторот на кој е доде лена конце-
сија за експлоатација на руди на бакар и злато во рудникот Бучим» 
(раководител на проектот-студијата проф. д-р Тодор Серафимовски, 
доц. д-р Горан Тасев, учесник), 2012.

4. „Проект за детални геолошки истражувања на западниот дел од Цен-
тралното рудно тело во рудникот Бучим” (раководител на проектот-
студијата проф. д-р Тодор Серафимовски, доц. д-р Горан Тасев, 
учесник) 2012.

Студиски престои и научни и стручни усовршувања
1. Геолошкиот оддел при Наравнословно-математичкиот факултет, 

Универзитет во Загреб, Хрватска, почеток на октомври 2011.
2. Геолошкиот оддел, Факу лтет за природни и технички науки, Универ-

зитет во Љубљана, Словенија, почеток на декември 2011.

Вон. проф. д-р Виолета Стефанова
1. Учество нa интернационална коференција SCOPES одржано во 

Штип.
2. Учество на геолошкиот конгрес 2012 одржан во Крушево.
3. Учество нa национална коференција со интернационално учество во 

Софија.
 

 – Mircovski, V., Stefanova, V., Mircovski, V., 2011: Protection of Pollu-
tion of the Arestian Aquifer at Roatince site-Polog Basin, Western Mace-
donia. 1 st International Workshop on the project: Antropogenic Effects 
on the Human Environment in the Neogene Basins in the SE Europe, 
proceedings, pp.78-82.

 – Hadzi-Nikolova, M., Mirakovski, D., Stefanova, V., 2011: Identifi ca-
tion of Harmful Impact on the Working Environment of Operations in 
Buchim Mine. 1 st International Workshop on the project: Antropogenic 
Effects on the Human Environment in the Neogene Basins in the SE Eu-
rope, proceedings, Stip. R. Macedonia, pp.93-98. 

 – Stefanova, V., Stojanova, V., 2011:  Main characteristic of gold  in some 
deposit and occurrences related to Tertiary magmatism in Republic of 
Macedonia. Proceedings of the National Conference with international 
participation, Geosciences 2011 R. Bulgaria pp.33-34.
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 – Stojanova, V., Petrov, G., Stefanova, V., 2011: Small foraminiferas 
from the Paleogene basins in the Republic of Macedonia. Proceedings 
of the National Conference with international participation, Geosciences 
2011 R. Bulgaria pp.93-34.

 – Hadzi-Nikolova, M., Mirakovski, D., Stefanova, V., 2011: Risk Asses-
ment of Tailings Facility Dam Failure. 3 st International Workshop on the 
project: Antropogenic Effects on the Human Environment in the Neogene 
Basins in the SE Europe, proceedings, Ljublana, R. Slovenia, pp.85-93. 

 – Stefanova, V., Serafi movski, T., Tasev, G. and von Quadt, A., 2012. 
Placer gold prospecting around the Tertiary occurrences in the Repub-
lic of Macedonia. (Eds. A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity of 
copper and gold deposits in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and 
Rhodopean belts: tectonic, magmatic and geochronological investiga-
tions; SCOPES Project-International Conference, May 29 - June 02, 2012 
- Izgrev Hotel, Stip, Macedonia, pp. 33.

 – Serafi movski, T., Tasev, G. and Stefanova, V., 2012. Major Alpine ore 
districts at the territory of the Republic of Macedonia. (Eds. A. von Quadt 
& T. Serafi movski) Diversity of copper and gold deposits in the Eastern 
Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean belts: tectonic, magmatic and 
geochronological investigations; SCOPES Project-International Confer-
ence, May 29-June 02, 2012-Izgrev Hotel, Stip, Macedonia, pp. 28.

 – Tasev, G., Serafi movski, T. and Stefanova, V., 2012. New data of fl uid 
inclusions studies of the Bukovik-Kadiica deposit, Republic of Mace-
donia.  (Eds. A. von Quadt & T. Serafi movski) Diversity of copper and 
gold deposits in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean 
belts: tectonic, magmatic and geochronological investigations; SCOPES 
Project-International Conference, May 29 - June 02, 2012 - Izgrev Hotel, 
Stip, Macedonia, pp. 31.

 – Стефанова, В., Шијакова-Иванова, Т., Мирчовски, В., 2012: 
Шлиховска проспекција. Информативно стручна ревија бр. 22  
стр.36-38.

 – Шијакова-Иванова, Т., Мирчовски, В., Стефанова, В., 2012: 
Зеолити и нивната употреба. Информативно-стручна ревија бр. 22  
стр.32-35.

 – Мирчовски, В.,  Шијакова-Иванова, Т., Стефанова, В., Мирчовски, 
В., 2012: Заштита на подземни води. Информативно-стручна ревија 
бр. 22  стр.30-31

 – Стефанова, В., Мирчовски, В., Неделков, Р., Стојанова В.,  2012: 
Геохемија на стрим седиментите и нивна примена во проспекцијата 
на наоѓалишта во Р. Македонија. Посебно издание на Geologica Mace-
donica No 3.. pp.325-331.

 – Стојанова, В., Петров, Г., Стефанова, В., 2012: Биостратиграфија 
на Овчеполскиот Палеогенски басен, Р. Македонија. Посебно издание 
на Geologica Macedonica No 3.. pp.53-62.

 – Мирчовски, В., Стефанова, В., Иванова, Т., Мирчовски В., 2012: 
Хидрогеолошки карактеристики на субартескиот водоносник во 
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селото Крушеани-Прилеп. Посебно издание на Geologica Macedonica 
No 3.. pp.369-375.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА 
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
ЗА ГРАДЕЖНО ИНЖЕНЕРСТВО 

Доц. д-р Горан Мијоски, дипл.град.инж.
1. Учество на меѓународни симпозиуми и конгреси со научни 

трудови:

• 14 Меѓународен симпозиум „Инфраструктура“ на Друштвото 
на градежните конструктори на Македонија (ДГКМ) на теми од 
патната инфраструктура (Струга, 28.9 – 1.10.2011 год.), учество 
со три научни трудови: 

1. Mijoski G., Lepavcov A.: „Recommendations for achievement of longi-
tudinal roughness of pavement surface on the highway“; 

2. Mijoski G., Lepavcov A.: „Analysis of the noise from the pavement sur-
faces and measures for protection“; 

3. Дамбов Р., Мијоски Г.: Каранакова-Стефановска Р., „Изработка на 
засеци при пробивање на патишта со примена на дупчечко-минерски 
работи“); 

 – 4 Меѓународен научно-стручен собир „Градежништво, наука и 
пракса 2012“  - Жабљак, Република Црна Гора: Mijoski G., Stoimenov 
P.:„Evaluation of longitudinal roughness of pavement surface on the 
highway and city roads“

 – 2. меѓународен научен собир„ГЕО ЕКСПО 2012 – ГТЗ 2012“ – Тузла, 
Република Босна и Херцеговина: Mijoski G., Zileska-Pancovska 
V.:„Noise made from interaction between tires and pavement surface and 
measures for protection from it at long distance roads“ 

 – 1 Конгрес за патишта во Албанија – „Тирана 2012“, Република 
Албанија: Mijoski G., Paloshi V.:„Maintenance of the road infrastruc-
ture in Republic of Macedonia“. 

2. Учество на Меѓународен стручен собир:
 – Меѓународен стручен собир „Едукација, превенција и етика во 

сообраќајот на патиштата“, под покровителство на Претседателот на 
Република Македонија,               д-р Ѓорге Иванов, во организација на 
МВР и РСБСП, ноември 2011.

3. Цитирање на претходен труд
 – Цитирање и елаборација на издадената книга: „Препораки за развој на 

патната и железничката инфраструктура во Република Македонија“ 
(издадена од Институт за економски стратегии и меѓународни односи 
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„ОХРИД“) во весникот Дневник – додаток „Публика“ (29 октомври 
2011 г.).

4. Учество во Рецезентска комисија на државно ниво – 
Претседател на РМ

 – Претседател на Комисија за рецензија од областа на градежништвото 
за доделување на признанието „Најмлад научник“ за 2011 год. под 
покровителство на претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге 
Иванов. 

5. Дополнителна едукација
 – Сертификат за учество на семинар за подземни објекти во градовите, 

во организација на Градежен факултет – Скопје и ITA - AITES (In-
ternational tunnelling and underground space association), Скопје, 
22.2.2012.

6. Добиено овластување
 – Овластување „А“ за Ревизија на градби од стручна област – 

градежништво. 

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И АКТИВНОСТИ НА 
НАСТАВНИЧКИОТ И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР НА КАТЕДРАТА 
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

Доц. д-р Васка Сандева
Објавени стручни и научни трудови и презентации

 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола  doc. Vaska 
Sandeva, doc. Katerina Despot  INTERDEPENDENCE OF THE GREEN 
SYSTEM TO THE VERIOUS FUNCTIONAL SYSTEM OF THE UR-
BAN AREA (HOUSING, WORK, RECREATION, TECHNICAL INFA-
STRUCTURE) THE CITY OF SKOPJE, R. MACEDONIA.-с.53-65.

 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола  doc. Vas-
ka Sandeva, doc. Katerina Despot  ATTEMPT TO “ECOLOGICALLY” 
ZONING IN THE CITY OF SKOPJE, MACEDONIA DEGREE OF 
AUSPICIOUSNESS.-с.65-76.

 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола doc. Kat-
erina Despot, doc. Vaska Sandeva, Aleksandar Donev PERCEPTION 
AND PSYCHOLOGY OF COLORS AND THEIR APPLICATION IN 
DESIGN.-с.76-84.
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 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА.Димоска 
А.,А.Митаноска,В.Сандева,К.Деспо,Т.Митев. Интегриране на 
архитектурното произведение в ландшафта.-с.75-85.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА.Димоска 
А.,А.Митаноска,,К.Деспо,В.Сандева,Т.Митев.Конструктивни и 
формообразуващи характеристики на традиционната архитектура в 
Македония.-с.85-93.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
МЛАДИ УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА.
Тасев Г.В.Сандева,К.Деспот Структура и елеменети на увода на 
дисертационното изследване.- с.252-262.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА.Тасев 
Г.,К.Деспот ,В.Сандева.- Полезни препоръки при защита на 
дисертацията.-с.242-252.

 – Васка Сандева*, Катерина Деспот* Бюлетин “КАЧЕСТВО”, 2011 
година, София, България. Качеството на зелените площи и съпоставка 
между екологичните фактори и ефективността на съществуващите 
озеленени площи на град Скопие, Република Македония. .-с.49-56.

 – XIV-th International Scientifi c Conference on Management and Sustain-
able Development, Yundola, Bulgaria 2012 Катерина Деспот, Васка 
Сандева, Винета Сребренкоска ВЛИЯНИЕТО НА ПАРК МОГИЛА, 
ГРАД ПРИЛЕП – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА ТУРИЗМА

 – XIV-th International Scientifi c Conference on Management and Sus-
tainable Development, Yundola, Bulgaria 2012 Васка Сандева, 
Катерина Деспот, Винета Сребренкоска УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ГРАД СКОПИЕ, РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЯ

 – Природни ресурси и технологии – ноември 2011- УГД, ФПТН, Штип 
Александра Димоска, Ана Митаноска, Васка Сандева КОНЦЕПТ ЗА 
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН ИНДИВИДУАЛЕН 
СТAНБЕН ОБЈЕКТ ПО ПРИНЦИПИТЕ НА ПАСИВНА 
АРХИТЕКТУРА 

 – Скопје- UKIM FoF in skopje FORESTRY REVIEW xliii-2012- October 
15th Vesko Rangelov1, Vaska Sandeva2, Katerina Despot2 THE NEED FOR 
LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE EUROPEAN LANDSCAPE

Проекти
 – Идејно – дендрологнчен проект за ботаничка градина (арборетум). По 

проектот „Интегрирана селекција, заштита и промоција на балкан-
ските генетски шумски ресурси со естетска вредност” –  “Integrated 
Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources 
with Aesthetic Value – ISOPREN FORGEN”- Васка Сандева, Катерина 
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Деспот.
 – Комисија за оценка на квалитетот на стручната редактура на кни-

ги/учебници. Проектот превод на 500 книги/учебници од врвните и 
најреномираните универзитети во САД и Англија. Министерство за 
образование и наука - Васка Сандева.

 – Идејно-дендрологнчен проект за противерозино и флористичко 
уредување на зелениот појас АЛЕКСАНДРИЈА, парк Адора – Скопје 
– „Адора инженеринг” – ДООЕЛ Скопје, Македонија - Васка Сандева, 
Катерина Деспот.

 – Идејно-дендрологнчен проект за хортикултурно уредување на 
резиденцијален, станбено-деловен комплекс СКОПЈЕ – „Под Водно” 
– „Адора инженеринг” – ДООЕЛ Скопје, Македонија - Катерина 
Деспот, Васка Сандева.

 – Ентериерно уредување на деловен простор – јавен објект „Оркан 
импекс Орданчо“ ДООЕЛ – Кавадарци - Катерина Деспот, Васка 
Сандева.

 – Ентериерно уредување на деловен простор – јавен објект „Тритекс 
трејд” ДОО Прилеп - Васка Сандева, Катерина Деспот.

Учество на конференции 
 – XIV-th International Scientifi c Conference on Management and Sustain-

able Development, Yundola, Bulgaria 2012.
 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Yundola, Bulgaria 2012.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ” 2012, 5-7 ЮЛИ  2012Г.,  - Yundola, Bulgaria 2012.

Доц. д-р Катерина Деспод
Објавени стручни и научни трудови и презентации

 – XХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола doc. Vaska 
Sandeva, doc. Katerina Despot INTERDEPENDENCE OF THE GREEN 
SYSTEM TO THE VERIOUS FUNCTIONAL SYSTEM OF THE UR-
BAN AREA (HOUSING, WORK, RECREATION, TECHNICAL INFA-
STRUCTURE) THE CITY OF SKOPJE, R. MACEDONIA.-с.53-65.

 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола doc. Vas-
ka Sandeva, doc. Katerina Despot ATTEMPT TO “ECOLOGICALLY” 
ZONING IN THE CITY OF SKOPJE, MACEDONIA DEGREE OF 
AUSPICIOUSNESS.-с.65-76.

 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
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октомври 2011 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола doc. Kat-
erina Despot, doc. Vaska Sandeva, Aleksandar Donev PERCEPTION 
AND PSYCHOLOGY OF COLORS AND THEIR APPLICATION IN 
DESIGN.-с.76-84.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА. Димоска 
А.,А.Митаноска,В.Сандева,К.Деспо,Т.Митев. Интегриране на 
архитектурното произведение в ландшафта.-с.75-85.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
МЛАДИ УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-
ЮНДОЛА .ДимоскаА . ,А .Митаноска , ,К .Деспо ,В .Сандева ,Т .
Митев.Конструктивни и формообразуващи характеристики на 
традиционната архитектура в Македония.-с.85-93.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
МЛАДИ УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА.
Тасев Г.В.Сандева,К.Деспот Структура и елеменети на увода на 
дисертационното изследване.- с.252-262.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ”2012,5-7 ЮЛИ  2012Г.,УОБ НА ЛТУ-ЮНДОЛА.Тасев 
Г.,К.Деспот ,В.Сандева.- Полезни препоръки при защита на 
дисертацията.-с.242-252.

 – Васка Сандева*, Катерина Деспот* Бюлетин “КАЧЕСТВО”, 2011 
година, София, България. Качеството на зелените площи и съпоставка 
между екологичните фактори и ефективността на съществуващите 
озеленени площи на град Скопие, Република Македония. .-с.49-56.

 – XIV-th International Scientifi c Conference on Management and Sustain-
able Development, Yundola, Bulgaria 2012 Катерина Деспот, Васка 
Сандева, Винета Сребренкоска ВЛИЯНИЕТО НА ПАРК МОГИЛА, 
ГРАД ПРИЛЕП – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА ТУРИЗМА

 – XIV-th International Scientifi c Conference on Management and Sus-
tainable Development, Yundola, Bulgaria 2012 Васка Сандева, 
Катерина Деспот, Винета Сребренкоска УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ГРАД СКОПИЕ, РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЯ.

 – Природни ресурси и технологии – ноември 2011 - УГД, ФПТН, Штип 
Александар Донев, Катерина Деспот, Зоран Панов ТЕОРИЈА ЗА 
МЕШАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА НА БОИТЕ.

 – Скопје- UKIM FoF in skopje FORESTRY REVIEW xliii-2012- October 
15thVesko Rangelov1, Vaska Sandeva2, Katerina Despot2 THE NEED FOR 
LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE EUROPEAN LANDSCAPE.

Проекти
 – Идејно-дендрологнчен проект за ботаничка градина (арборетум). 

По проектот „Интегрирана селекција, заштита и промоција на 
балканските генетски шумски ресурси со естетска вредност” –  “In-
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tegrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic 
Resources with Aesthetic Value – ISOPREN FORGEN”- Васка Сандева, 
Катерина Деспот.

 – Комисија за оценка на квалитетот на стручната редактура на книги/
учебници. Проектот: Превод на 500 книги/учебници од врвните и 
најреномираните универзитети во САД и Англија. Министерство за 
образование и наука - Катерина Деспот.

 – Идејно-дендрологнчен проект за противерозино и флористичко 
уредување на зелениот појас АЛЕКСАНДРИЈА, парк Адора – Скопје 
– „Адора инженеринг” – ДООЕЛ Скопје, Македонија - Васка Сандева, 
Катерина Деспот.

 – Идејно – дендрологнчен проект за хортикултурно уредување на 
резиденцијален, станбено-деловен комплекс СКОПЈЕ – „Под Водно” 
– „Адора инженеринг” – ДООЕЛ Скопје, Македонија - Катерина 
Деспот, Васка Сандева.

 – Ентериерно уредување на деловен простор – јавен објект „Оркан 
импекс Орданчо“ ДООЕЛ – Кавадарци - Катерина Деспот, Васка 
Сандева.

 – Ентериерно уредување на деловен простор – јавен објект „Тритекс 
трејд” ДОО Прилеп - Васка Сандева, Катерина Деспот.

Учество на конференции 
 – XIV-th International Scientifi c Conference on Management and Sustain-

able Development, Yundola, Bulgaria 2012.
 – XХ-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” ЗА МЛАДИ УЧЕНИ  20 – 21 
октомври 2011 г. – Yundola, Bulgaria 2012.

 – XXI МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ” 2012, 5-7 ЮЛИ  2012Г.,  - Yundola, Bulgaria 2012.

Помл.асс. м-р Александра Димоска
Стручни и научни трудови:

 – Александра Димоска, Ана Митаноска, Васка Сандев  - Концепт  за 
проектирање на енергоефективен индивидуален  станбен објект 
по принципите на пасивна архитектура, Природни ресурси и 
технологии,ФПТН-Годишен зборник.

 – Ass. Dr. Trajce Mitev, Prof. dr. Orce Spasovski, Ass.mr Ana Mitanoska, 
Ass. MrAleksandra Dimoska   -  The future- oriented  solution designed for  
decentralized wasetwather treatment and reuse   Machines,Technologies, 
Materrials , International Virtual Jornal, Year VI ,issue 3.

 – Aleksandra Dimoska ,Ana Mitanoska,Vaska Sandeva, Katerina 
Despot,Trajce Mitev, -  Constructive and shape – forming specifi cations 
on macedonian traditional architecture , XXInternational Conferencefor 
Young Researchers. 

 – Aleksandra Dimoska ,Ana Mitanoska,Vaska Sandeva, Katerina 
Despot,Trajce Mitev   - Integration of architectural design in the land-
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scape, XXI International Conferencefor Young Researchers.
 – V.Sandeva , K.Despot, A.Dimoska ,  A.Mitanoska   -Profesion od land-

scape architects – situation in the Republic of Macedonia and some neigh-
boring countries -XXII International Conferencefor Young Researchers.

 – Katerina Despot, Vaska Sandeva, Aleksandra Dimoska, Ana Mitanos-
ka, Ivica AnastasovArtistic perceptionangle between unpaid domestic 
sanitary landfi lls children, XXII International Conferencefor Young Re-
searchers.

 – A.Mitanoska , A.Dimoska , V.Sandeva, K.Despot   Evaluation and im-
provement on bicycle – friendly envioronment in the urban city center 
in a developed country ( the case of Sapporo, Japan), XXII International 
Conferencefor Young Researchers.

Учество на научни конференции:
 – XXІКонференција за млади учени  (InternationalConference  for young 

researchers, Yondola, Bulgaria)  5-7.7.2012 г.
 – XXIІ Конференција за млади учени  (InternationalConference  for 

young researchers, Yondola, Bulgaria) 20-21.10.2012 г.

Асс. м-р Ана Митаноска
Стручни и научни трудови:

 – Michelina Iacovino, Darko Bosnakovski, Holger Fey, Danielle Rux, Ga-
gan Bajwa, Elisabeth Mahen, Ana Mitanoska, Zhaohui Xu and Michael 
Kyba,Inducible Cassette Exchange: A Rapid and Effi cient System En-
abling Conditional Gene Expression in Embryonic Stem and Primary 
Cells“, STEM CELLS 2011;29:1580–1588. 

 – Александра Димоска, Ана Митаноска, Васка Сандева  - Концепт 
за проектирање на енергоефективен индивидуален станбен објект 
по принципите на пасивната архитектура, Природни ресурси и 
технологии,ФПТН-Годишен зборник 2011.

 – Ass. Dr. Trajce Mitev, Prof. dr. Orce Spasovski, Ass.mr Ana Mitanoska, 
Ass. Mr Aleksandra Dimoska   -  The future- oriented  solution designed for  
decentralized wastewather treatment and reuse,   Machines,Technologies, 
Materrials , International Virtual Jornal, Year VI ,issue 3.

 –  Aleksandra Dimoska,Ana Mitanoska,Vaska Sandeva, Katerina 
Despot,Trajce Mitev,-  Constructive and shape – forming specifi cations 
on macedonian traditional architecture, XX International Conference for 
Young Researchers. 

 – Aleksandra Dimoska,Ana Mitanoska,Vaska Sandeva, Katerina 
Despot,Trajce Mitev   - Integration of architectural design in the land-
scape, XXI International Conference for Young Researchers 

 – V.Sandeva, K.Despot, A.Dimoska,  A.Mitanoska-Profession od landscape 
architects – situation in the Republic of Macedonia and some neighboring 
countries -XXII International Conference for Young Researchers.

 – Katerina Despot, Vaska Sandeva, Aleksandra Dimoska, Ana Mitanoska, 
Ivica Anastasov. Artistic perception angle  between unpaid domestic 
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sanitary landfi lls children, XXII International Conference for Young Re-
searchers.

 – A.Mitanoska, A.Dimoska, V.Sandeva, K.Despot-   Evaluation and im-
provement on bicycle – friendly envioronment in the urban city center 
in a developed country (the case of Sapporo, Japan), XXII International 
Conference for Young Researchers.

Учество на научни конференции:
 – XXІ Конференција за млади учени  (InternationalConference  for young 

researchers, Yondola, Bulgaria)  5-7.7.2012 г.
 – XXIІ  Конференција за млади учени  (InternationalConference  for 

young researchers, Yondola, Bulgaria) 20-21.10.2012 г.

5. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИ
Февруарска сесија

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Eкономија нa  мали бизниси 15 14 12 9 3
Заштита на животната средина 8 8 8 4 3 1
Општа и неорганска хемија 13 13 13 6 3 1 2 1
Општа и неорганска хемија - Прилеп 13 12 12 6 1 3 1 1
Рударски извозни построенија 21 21 16 11 4 1
Менаџмент со финансиски ризик 15 15 15 3 6 5 9
Индивидуална работа 5 4 1 1 1
Теорија на процеси 15 13 11 7 4 1 10
Операциони истражувања 40 33 30 21 4`
Заштита при работа 25 25 19 13 2 2 2
Информатика 45 44 44 33 20 4 2 2
Геодезија 12 12 12 2 1 4 2 2
Географија на население 20 19 11 5 4 1 1
Основи на програмирање 13 13 13 5 2 5 1
Физика 1 2 2 2 1 1
Апликативен софтвер 6 6 6 1 1 1 3
Основи на симулација 14 13 13 1 8 3 1
Основи на програмирање 29 29 29 11 5 7 2 4
Географија 2 2 2 1 1
Географија 18 18 18 2 12 2 1 1
Општа и неорганска хемија 12 11 11 5 5 1
ГИС 13 13 13 11 1 1
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Теорија на броеви 5 5 5 3 1 1
Основи на симулација 8 8 8 1 1 5 1
Математика 3 19 19 19 17 2
Регионално планирање и развој 2 2 2 2
Загадување на воздухот 11 11 10 5 2 1 1 1
Развој на нови производи 5 3 3 1 1 1
Индивидуална работа 5 10 5 5 2 2 1
Диференцијални равенки 3 0 0
Нумерички методи 2 2 2 1 1
Градежништво во рударството 1 1 1 1
Инфраструктурни објекти - основи 10 10 10 10
Геодезија и ГИС 2 2 2 1 1
Материјали во рударството 19 19 19 14 4 1
Основи на симулација 14 13 13 1 8 3 10
Механика на флуиди 3 2 2 1 1
Загадување на воздухот 11 10 10 5 2 1 1 1
Регионално планирање и развој 2 2 2 2
Деловна информатика 1 1 1 1
Операциони истражувања 4 3 2 1 1
Модели на оптимизација 5 0 0
Анимална екофизиологија 3 3 3 3
Математика 1 17 13 11 7 4
Нумерички методи 5 5 5 4 1
Индустриска сопственост 9 9 9 5 3 1
Индустриска сопственост 29 29 29 15 11 3
Геолошко картирање 2 2 2 2
Индивидуална работа 3 12 11 11 1 3 2 5
Менаџмент во рударството 9 8 8 2 4 2
   Техничка механика 2 1 1 1
Развој на нови производи 20 18 18 10 5 3 2
Сообракајна географија 1 11 11 3 4 4
Туристичка географија 2 2 2 1 1
Моделирање во рударството 6 6 6 1 3 2
Методи на хирдогеолошки 
истражувања

2 2 2 1 1

Хидрологија 2 2 2 1 1
Хидродинамика во реални средини 4 4 4 1 3
Одбрани поглавја од аналитичка 
геометрија

7 7 5 4 1

Индивидуална работа 5 14 14 14 3 8 6
Механика на флуиди 20 20 18 8 6 2 2
Инженерство на рудничка средина 10 7 7 4 2 1
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Загадување на воздухот 10 10 10 6 1 2 1
Основи на проектирање 1 1 1 1
Теорија на системи 10 9 9 8 1
Теорија на ситеми-инд 3 2 2 1 1
Развој на нови производи 54 50 50 6 20 10 1
Симулација на донесување на 
одлуки

44 43 40 25 9 6 1 2

Проектирање на површински коп 9 3 3 1 2
Моделирање во рудничка 
експлоатација

15 15 13 10 3

Одбрани поглавја од проектирање 3 3 3 3
Механика на карпи 12 11 11 6 4 1
Моделирање во рударството 4 4 3 2 1 1 7
Информациско - управувачки 
системи

7 6 6 9 2 6

индивидуална работа 15 11 11 2 7 1 1
Дигитална картографија 14 14 12 3 4 4 2
Принципи во геологијата 15 13 13 7 2 2 2
Географија 27 27 27 5 4 14 2 2
Картографија 23 23 21 12 5 3
Применета картографика 11 11 10 6 2 2
Теорија на процеси 12 12 12 9 2 1
Глобални еколошки процеси 8 8 5 4 1
Минералогија и петрографија 26 26 24 5 11 5 3
Глобални еколошки процеси 12 12 11 3 4 2 2
Индивидуална работа - Глобални 
еколошки процеси

6 6 6 1 1 3 1

Проектна и техничка документација 12 11 11 4 5 2
Ботаника 7 7 7 1 4 2
Техничка механика 14 14 14 5 2 4 2
Проектирање на подземни копови 8 4 4 2 2
Менаџмент со финансиски ризик 33 33 28 10 10 6 2
Менаџмент со ризици 1 1 1 1
Нумерички методи 30 17 5 4 1
Техничка заштита 16 16 14 6 5 1 2
Градежни материјали 1 3 3 3 1 1 1
Градежни материјали-индивидуални 9 9 9 1 1 3 4
Основи на програмирање 6 6 3 1 10
Основи на програмирање-Прилеп 37 35 35 12 14 7 2
Операциони истражувања 32 22 13 12 1
Минерална технологија II 2 2 2 1 1
Општа физиологија 6 5 5 2 2 1
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Инженерство на еколошки процеси 13 13 9 6 1 2
Планирање на просторот и животна 
средина

1 1 1 1

Структурна геоморфологија 11 11 11 7 3 1
Палеонтологија и стратиграфија 4 4 4 1 3
Биогеографија 20 20 20 6 7 5 2
Системи на квалитет и стандарди 39 36 36 12 21 2 1
Индустриска сопственост 75 69 69 26 33 9 1
Проценка на влијанијата на 
животната средина

8 8 8 3 5

Минерални ресурси 8 8 8 3 5

Генеза на наоѓалишта 9 9 9 6 2 1

Основи на дизајнот 2 3 1 1 1
Минералогија - Прилеп 37 37 24 13 6 5
Општа и неорганска хемија - Прилеп 37 36 33 15 10 7 1
Индустриски дизајн 10 8 8 8
Методи и инструменти на дизајнот 19 19 18 3 5 5 5
Дизајн 1 1 1 1
Информатика - Прилеп 36 36 36 10 17 6 1 1
Основи на програмирање - Прилеп 37 35 35 12 14 7 2
Истражување на почви 10 10 10 5 5
Историја на архитектура уметност и 
урбанизам

49 34 26 7 6 5 5 3

Основи на урбанизам 16 13 13 2 3 8
Визуелно изразување 7 7 6 6
Историја на градови и нивна 
архитектура

8 8 7 1 3 3

Информатика -Прилеп 36 36 36 10 17 6 2
Информатика 93 91 91 25 23 12 6 13
Основи на геофизика 3 2 2
Инженерска геофизика 2 2 2 2
Геофизички истражуваења 1 1 1 1
Апликативен софтвер 11 11 10 1 2 3 2 2
Вентилациско инженерство 4 4 4 1 2 1
Мултимедија 13 13 13 8 3 2
Интернет 50 46 46 17 14 7 6 1
Географија на населението 5 5 1 1
Физика 1 - Прилеп 37 35 22 16 5 1
Метаморфни карпи 7 7 7 7
Петрологија 5 5 5 5
Општа и неорганска хемија - Прилеп 37 36 36 16 10 7 1 2
Алгебра 1 1 1 1 1
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Геодезија 11 9 9 3 2 2 2
Геодезија и ГИС 12 10 10 4 3 1 2
Комерцијална логистика 29 21 21 10 8 1 2
Математика - Прилеп 37 37 37 19 13 3 2
Математика 2 12 10 9 9
Математика 3 13 7 7 3 1 3
Педологија 3 3 2 2
Индустриски дизајн 3 2 2 2
Визуелно изразување 24 19 16 1 3 5 4 3
Операциони истражувања 1 4 3 2З 1 1
Менаџмент во рударството 15 15 15 4 3 5 1 2
Биохемија 7 7 7 1 3 2 1
Материјали за дизајн на ентерири 25 21 21 3 6 9 1 2
Материјали за дизајн на ентерири - 
индивидуална

13 12 12 1 2 4 4 1

Зоологија 8 8 8 1 3 2 2
Математичка анализа 6 6 3 2 1
Вовед во градежништвото 7 7 7 3 1 1 1 1
Објектно-ориентирано 
програмирање

15 10 9 9

Индустриска минералогија 2 2 2 2
Кристалографија 1 1 1 1
Кристалохемија 1 1 1 1
Минералогија 11 11 11 1 4 3 1 2
Минерална технологија 1 7 7 7 1 5 1
Систематика и филогенија на нижи 
растенија

8 8 8 2 3 3

Географија на населението 17 16 12 3 5 3 1
Општа и неорганска хемија 2 2 2 2
Проекти и проектирање 18 17 10 9 1
Проектирање на истражни работи 3 1 1 1
Менаџмент во геологијата 3 1 1 1
Истражно дупчење 2 2 1 1
Дискриптивна геометрија 1 1 1 1
Генеза на рудни наоѓалишта 7 7 7 3 4
Рудни наоѓалишта 7 7 7 4 2 1
Минерални ресурси 7 7 7 5 1 1
Структурна геологија 6 6 6 1 2 1 1
Геолошко картирање 2 2 2 2
Геотектоника 4 4 4 1 2 1
Палеонтологија и стратиграфија 1 1 1 1
Геологија на Македонија 2 2 2 2
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Одбрани поглавја од аналитичка 
геометрија

5 5 5 4 1

Методи на рудничка експлоатација 7 7 5 1 3 1
Геолошки хазард 5 5 5 3 2

Априлска сесија

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Заштита при работа 8 8 4 4
Градежни материјали -основи 1 1 1 1
Вовед во градежништво 3 3 3 3
Градежни материјали 1 1 1
Минерални ресурси 4 4 4 3 1
Индустриска сопственост 1 1 1 1
Истражување на почви 3 3 3 3
Системи на квалитет и стандарди 1 1 1 1
Техничка механика 2 2 0
Руски јазик 4 3 3 2 1
Минерални ресурси 6 6 6 5 1
Рудни наогалишта 1 1 1 1
Металогенетска прогноза 1 1 1 1
Техничка механика 3 3 3 3
Подземна експлоатација на камени 
блокови

1 1 1 1

Основи на проектирање 1 1 1 1
Моделирање во рударството 2 2 2 2
Проектирање на површински копови 2 2 2 2
ГИС 3 3 3 3
Инструментални методи 1 1 1 1
Проекти и проектирање 14 14 6 6
Менаџмент со финансиски ризик 2 2 2 1 1
Нацртна геометрија 1 1 1 1
Методи на далечинска детекција 1 1 1 1
Геотехнички модели на средината 1 1 1 1
Основи на проектирање 1 1 1 1
Градежни конструкции 1 7 7 7 5 2
Градежни конструкции 2 12 12 12 10 2
Механика на флуиди 1 1 1 1
Геотермална енергија 1 1 1 1
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Математички методи во геологијата 2 2 2 2
Објектно  ориентирано 
програмирање

2 2 2 2

Мултимедија 1 1 1 1
Руски јазик 5 5 2 2
Основи на програмирање 2 1 1 1
Инженерска графика 1 1 1 1
Италијански јазик 2 2 2 2
Стуктури и бази на податоци 1 1 1 1
Комерцијална логистика 2 2 1 1
Системи на континуирана 
технологија

7 5 5 1 1 2 1

Маркетинг 2 2 2 1 1
Технологија на површинска 
експлоатација

1 0 0

Методи на дупчење 4 3 3 3
Англиски јазик 5 5 2 4 3 1
Операциони истражувања 2 2 2 2
Операциони истражувања1 1 1 1 1
Операциони истражувања2 2 1 0
Нумерички методи 4 3 2 2
Регионална географија на европа 2 2 2 2
Анимална екофизиологија 3 3 3 1 2
Маркетинг логистика 2 1 1 1
Статика 1 1 1 1
Германски јазик 2 2 2 1 1
Теорија на процеси 4 4 4 4
Техничка заштита 12 11 11 5 2
Третман на отпадни води 1 1 1 1
Глобални еколошки процеси 1 1 1 1
Кинематика и динамика 3 3 2 2

Јунска сесија

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Математичка анализа 3 3 2 2
Основи на геофизика 11 11 11 6 2 3
Инженерска геофизика 9 9 9 4 2 3
Геофизички истражувања 8 8 8 4 4
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Дигитална обработка на податоци 1 1 1 1
Интерпретација и моделирање 1 1 1 1
Ботаника 1 1 1 1
Индустриски менаџмент 27 17 14 10 2 2
Клима и енергија 9 9 9 5 2 2
Менаџмент со финансиски ризик 3 3 2 2
Истражување на минерални 
суровини

3 2 1 1

Геолошки хазард 3 0 0
Економска геологија и менаџмент 2 2 1 9
Истражно дупчење 1 1 1 1
Проекти и проектирање 15 14 3 2 1
Сообракајна техника 1 1 1 1
Опрема и паркирање 1 1 1 1
Италијански јазик 3 2 0
Градежни конструкции 28 28 14 5 4 4 1
Градежни материјали 2 26 26 26 9 7 1 7 2
Вовед во градежништвото 1 1 0
Методи на рудничка експлоатација 8 1 1 1
Методи на минирање 9 7 6 2 2 1 1
Специјални минирања 1 1 1 1
Експлозивни средства 1 1 1 1
Маркетинг 2 2 2 1 1
Системи на континуирани тех. 1 1 1 1
Методи на минирање 2 1 1 1 1
Векторски простори 8 8 8 8
Архитектура на компјутер 4 4 4 2 2
Финансиска математика 10 10 10 4 3 1 2
Геосредина 11 7 7 2 2 3
Моделиање на индустр.материјали 40 27 27 1 15 4 6 1
Геохемија на флуиди 12 8 8 4 2 1 1
Англиски јазик 14 14 14 8 3 2 1
Систем на квалитет 40 36 36 17 17 2
Нумеричка математика 5 5 5 1 4
Геомеханика 13 13 13 3 2 7 1
Принципи во геологијата 22 20 20 8 8 4
Геологија со петрографија 11 11 11 7 1 1 1
Графика 15 15 15 5 3 5 2
Систем на квалитет -втора јунска 21 21 21 8 9 3 1
Индивидуална работа 1 11 11 11 2 3 4 2
Графички дизајн 2 2 2 2
Геотектоника 5 5 5 1 3
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Сеизмотектоника 2 1 1 1
Методи на далечинска детекц. 2 1 1 1
Картографија 1 0 0
Применета картографија 1 0 0
Физика 2 - јунска втора 13 11 11 3 3 4 1
Индивидуална работа 2 25 20 20 5 8 6 1
Геолошко картирање 10 10 10 5 2 2 1
Основи на проектирање 7 7 7 7
Механика на карпи 7 7 7 6 1
Проектирање на површински копови 1 1 1 1
Физика 2 - јунска прва 40 38 38 10 7 10 6 4
Комуникациски вештини 12 12 11 7 2 2 2
Култура на израз. и комуникации 27 25 25 3 12 7 3
Природни непогоди 17 16 16 9 1 3 2 1
Законски регулативи и планирање 9 9 9 2 5 2
Географски аспекти на зашт. на 
животна средина

2 2 2 2

Макроекономија 30 29 29 15 7 5 2
Микроекономија 2 1 1 1
Елементи на дрвени конструкции 18 16 16 1 1 5 7 2
Геологија на квартер 2 2 2 2
Земјотреси,вулкани и планини 1 1 1 1
Палеогеографија 23 23 22 1 7 8 6
Дизајн на логистички системи 4 4 4 4
Теорија на информации 3 3 3 3
Геологија на Македонија 1 1 1 1
Геологија со петрографија 14 13 11 7 1 1 1
Географија на население 4 3 1 6
Педологија и почвен менаџмент 2 2 2 1 1
Дизајн 2 2 2 2
Индустриски дизајн 4 1 1 1
Симулација на процеси во руд. 5 5 5 4 1
Методи на испитување во мин.
технологија

8 8 6 2 1 1 1

Минерално инженерство 5 4 4 1 1 2
Индивидуална работа 2 24 19 19 9 8 2 2
Комерцијална логистика 3 3 3 3
Третман на отпадни води 2 1 1 1
Производни процеси во руд. 11 11 11 7 1 1 2
Гис 6 6 6 6
Математички методи во геологијата 5 5 5 1 3 1
Компјутерско моделирање 3 3 3 3
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Примена на Гис 1 1 1 1
Теорија на системи 2 27 8 22 9 4 4 10 3
Апликативен софтвер 11 11 11 2 4 3 2
Техничка механика 2 6 6 3 3
Статика 1 1 1 1
Рудничка аерологија 1 0 0
Рекултивација на површински 
копови

1 0 0

Производен менаџмент 40 36 36 20 7 4 5
Веројатност и статистика 3 3 3 1 2
2D и 3D графика-индивидуална 
работа

6 3 3 1 2

Геофизички техники 1 1 1 1
Палеомагнетизам 1 1 1 1
Петрологија 3 3 3 1 2
Геохемија 3 3 3 1 2
Метаморфни карпи 4 4 4 3 1
Површински процеси 2 1 1 1
Ерозија на почви 16 16 16 16
Основи на Гис 11 11 11 1 8 2
Инженерска графика 12 11 11 5 1 1 1 2
Теорија на одлуки 47 46 46 30 10 3 3
2 D и 3D графика 41 39 37 13 3 5 3 6
Аналитичка хемија 11 11 11 2 4 1 1 3
Градежни материјали-основи 3 3 3 1 2
Генетика 8 8 8 1 2 3 2
Руски јазик 10 6 3 3
Социјална антропологија 20 20 17 2 6 8 1
Градовите и нивните социјални 
промени

5 5 5 1 1 3

Руднички транспорт 7 7 7 5 2
Рударски изворни постројки 2 1 1 1
Подземна експлоатација на јаглен 4 3 3 1 2
Методи на подземна експлоатација 
на жични наогалишта

3 3 3 1 2

Подземна експлоатација на камени 
блокови

3 3 3 1 2

Технологија на подземна 
експлоатација

1 0 0

Современи методи во подземната 
експлоат. на метални мин. суров.

3 3 3 1 2

Модели на оптимизација 44 30 30 22 6 1 2 10
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Деловна информатика 24 20 20 8 7 5
Операциони истражувања 6 5 5 5
Операциони истражувања 1 3 1 1 1
Операциони истражувања 2 16 14 14 6 5 4 9 1
Нумерички методи 13 8 8 7 1
Климатологија 17 13 13 3 9 1
Минерални ресурси 5 5 5 2 2 1
Генеза на рудни наогалишта 9 9 9 6 2 1
Рудни наогалишта 7 7 7 7
Металогенетска прогноза 1 1 1 1
Алтерации на мин.параген. 1 1 1 1
Истражување на почви 1 1 1 1
Наогалишта на мин. Суровини 1 1 1 1
Минералогија 1 1 1 1
Палеогеографија 1 1 1 1
Објектно ориентирано 
програмирање

19 12 4 1 1 1 1

Геоекологија 22 22 22 10 6 2 3 1
CAD/CAM 36 36 33 15 18
Мултимедија 5 3 2 2
Подземни рударски операции 2 2 2 2
Микробиологија 7 7 7 1 3 2 1
Применета микробиологија 1 1 1 1
Интернет 22 21 20 6 7 5 9
Дизајн на логистички системи 21 21 21 7 5 2 3 4
Градежно инженерство 1 1 1 1
Геодезија 5 4 4 3 1
Техничка механика 2 6 5 3 3
Теорија на системи 1 1 1 1
Менаџмент во градежништвото 4 4 4 2 2
Економски и технолошки развој 42 42 42` 11 23 4 4
Физзиологија на растенија 7 6 6 3 2 1
Економски и технолошки развој 5 5 5 3 1 1
Иинфраструктурни објекти основи 6 6 0
Основи на градски сообракајници 7 7 1 8
Рудно машинско инженерство 7 7 3 2 1
Механика на флуиди 1 1 0
Основи на дизајнот 7 6 6 4 2
Менаџмент на мали и средни 
бизниси

21 21 21 4 4 2 5 1

Градежништво во рударството 1 1 1 1
Подземни рударски операции 4 4 4 2 2
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Теорија на процеси 4 4 4 4
Инженерство на еколошки процеси 1 1 1 7
Глобални еколошки процеси 1 1 1 7
Вентилациско инженерство 1 1 0
Менаџмент во рударството 2 2 2 2
Јакост на  материјал 6 6 4 4
Заштита при работа 10 10 10 3 5 1 1
Инженерство на рудничка средина 2 2 2 1 1
Менаџмент на мали и средни 
бизниси (индив.раб.)

5 5 5 1 1 3

Еколошка економија 30 30 29 8 9 8 4
Кинематика и динамика 13 13 4 2 2
Физика 2 40 35 35 13 12 9 1
Физика 2 10 9 9 5 1 3
Физика 2 3 2 2 1 1
Физика 2 17 12 12 7 1 2 2
Математика 1 15 10 10 10
Математика 2 29 13 10 9 1
Математика 2 26 14 11 8 1 2
Математика 2 22 19 19 9 1 2 2 5
Информатика 18 17 9 8 1
Инж.графика Прилеп 4 4 4 2 2
Инж. графика Прилеп 12 12 12 8 4
Математика 2  -Прилеп 21 16 16 14 1 1
Аналитичка хемија -Прилеп 4 4 4 2 1 1
Геологија со петрографија -Прилеп 16 15 13 10 1 1 1
Аналитичка хемија -Прилеп 18 17 17 14 2 1
Физика 2 - Прилеп 16 9 9 8 1
Физика 2 6 5 5 4 1
Јакост на материјали 25 24 17 8 3 2 1
Анимална eкофизиологија 5 4 4 4
Системи на квалитет и стандарди 32 32 32 11 3 2
Историја на архитектура, уметност 
и урбанизам 2 36 33 33 15 3 6 6
Основи на дизајнот 30 28 23 5 4 5 8
Историја на архитектура, уметност 
и урбанизам 1 6 5 2 2
Дизајн 21 21 17 11 2 1
Графика 21 21 20 7 5 2 2
Економика на дизајн 6 6 6 3
Информациони системи - 
индивидуална работа 31 30 30 5 7 3 11
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Информациони системи 100 99 90 33 17 7 14
Производни процеси во текстилната 
индустрија 23 23 23 20 2 1
Производни процеси во кожарскара 
индустрија 14 14 14 11 3
Основи на програмирање 3 2 2 1 1
Индустриско моделирање 5 4 4 1 1
Визуализација 7 6 6 1 4
Математика 1 12 12 10 10
Математика 2 17 16 14 9 3
Заштита на животна средина 7 6 6 1 3
Инструментални методи 21 21 21 9 5

Септемвриска сесија

Предмети

П
ри
ја
ви
ле

П
ол
аг
ал
е

П
ол
ож

ил
е

6 7 8 9 10

Заштита при работа 8 8 4 4
Градежни материјали -основи 1 1 1 1
Вовед во градежништво 3 3 3 3
Градежни материјали 1 1 1
Минерални ресурси 4 4 4 3 1
Индустриска сопственост 1 1 1 1
Истражување на почви 3 3 3 3
Системи на квалитет и стандарди 1 1 1 1
Техничка механика 2 2 0
Руски јазик 4 3 3 2 1
Минерални ресурси 6 6 6 5 1
Рудни наоѓалишта 1 1 1 1
Металогенетска прогноза 1 1 1 1
Техничка механика 3 3 3 3
Подземна експлоатација на камени 
блокови

1 1 1 1

Основи на проектирање 1 1 1 1
Моделирање во рударството 2 2 2 2
Проектирање на површински копови 2 2 2 2
ГИС 3 3 3 3
Инструментални методи 1 1 1 1
Проекти и проектирање 14 14 6 6
Менаџмент со финансиски ризик 2 2 2 1 1
Нацртна геометрија 1 1 1 1
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Методи на далечинска детекција 1 1 1 1
Геотехнички модели на средината 1 1 1 1
Основи на проектирање 1 1 1 1
Градежни конструкции 1 7 7 7 5 2
Градежни конструкции 2 12 12 12 10 2
Механика на флуиди 1 1 1 1
Геотермална енергија 1 1 1 1
Математички методи во геологијата 2 2 2 2
Објектно  ориентирано 
програмирање

2 2 2 2

Мултимедија 1 1 1 1
Руски јазик 5 5 2 2
Основи на програмирање 2 1 1 1
Инженерска графика 1 1 1 1
Италијански јазик 2 2 2 2
Стуктури и бази на податоци 1 1 1 1
Комерцијална логистика 2 2 1 1
Системи на континуирана 
технологија 7 5 5 1 1 2 1

Маркетинг 2 2 2 1 1
Технологија на површинска 
експлоатација

1 0 0

Методи на дупчење 4 3 3 3
Англиски јазик 5 5 2 4 3 1
Операциони истражувања 2 2 2 2
Операциони истражувања 1 1 1 1 1
Операциони истражувања 2 2 1 0
Нумерички методи 4 3 2 2
Регионална географија на европа 2 2 2 2
Анимална екофизиологија 3 3 3 1 2
Маркетинг логистика 2 1 1 1
Статика 1 1 1 1
Германски јазик 2 2 2 1 1
Теорија на процеси 4 4 4 4
Техничка заштита 12 11 11 5 2
Третман на отпадни води 1 1 1 1
Глобални еколошки процеси 1 1 1 1
Кинематика и динамика 3 3 2 2
Заштита при работа 8 8 4 4
Градежни материјали-основи 1 1 1 1
Вовед во градежништво 3 3 3 3
Градежни материјали 1 1 1
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Минерални ресурси 4 4 4 3 1
Индустриска сопственост 1 1 1 1
Истражување на почви 3 3 3 3
Системи на квалитет и стандарди 1 1 1 1
Техничка механика 2 2 0
Руски јазик 4 3 3 2 1
Минерални ресурси 6 6 6 5 1
Рудни наогалишта 1 1 1 1
Металогенетска прогноза 1 1 1 1
Техничка механика 3 3 3 3
Подземна експлоатација на камени 
блокови 1 1 1 1

Основи на проектирање 1 1 1 1
Моделирање во рударството 2 2 2 2
Проектирање на површински копови 2 2 2 2
ГИС 3 3 3 3
Инструментални методи 1 1 1 1
Проекти и проектирање 14 14 6 6
Менаџмент со финансиски ризик 2 2 2 1 1
Нацртна геометрија 1 1 1 1
Методи на далечинска детекција 1 1 1 1
Геотехнички модели на средината 1 1 1 1
Основи на проектирање 1 1 1 1
Градежни конструкции 1 7 7 7 5 2
Градежни конструкции 2 12 12 12 10 2
Механика на флуиди 1 1 1 1
Геотермална енергија 1 1 1 1
Математички методи во геологијата 2 2 2 2
Објектно  ориентирано 
програмирање 2 2 2 2

Мултимедија 1 1 1 1
Руски јазик 5 5 2 2
Основи на програмирање 2 1 1 1
Инженерска графика 1 1 1 1
Италијански јазик 2 2 2 2
Стуктури и бази на податоци 1 1 1 1
Комерцијална логистика 2 2 1 1
Системи на континуирана 
технологија

7 5 5 1 1 2 1

Маркетинг 2 2 2 1 1
Технологија на површинска 
експлоатација

1 0 0
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Методи на дупчење 4 3 3 3
Англиски јазик 5 5 2 4 3 1
Операциони истражувања 2 2 2 2
Операциони истражувања 1 1 1 1 1

Декан

Проф. д-р Зоран Панов
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XVII.4 ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Предлог-програма за работа 2013 година

1. Визија на Програмата
Развивање на Правниот факултет во институција која ќе создава 

квалитетно образован академски кадар со современи и апликативни 
знаења, ќе реализира научноистражувачки проекти препознатливи со 
своите резултати во земјава и во странство и ќе биде препознатлив партнер 
во давањето на стручни услуги.

2. Цели на Програмата
 – Да создаде основа за поврзување меѓу универзитетските приоритети 

и активности со приоритетите и активностите на ниво на Правен 
факултет;

 – Да креира приоритети и рамки на активности, кои треба да се 
реализираат во 2013 година; 

 – Да претставува основа за мерење на ефикасноста и ефективноста на 
мерките кои ќе се преземаат во 2013 година.

3. Задачи на Програмата
Оваа Програма е насочена кон остварување на задачи, кои се реално 

и  возможно остварливи во 2013 година, а тоа се:
 – операционализација на Програмата за работа на ректорот на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за периодот 2011-2015 година 
на ниво на универзитетска единица Правен факултет;

 – зголемување на квалитетот на наставните планови и програми и 
реализацијата на наставата;

 – интензивирање на научноистражувачките активности;
 – интензивирање на апликативните активности и прераснување на 

Правниот факултет во партнер на деловниот, цивилниот и државниот 
сектор;

 – јакнење на кадровскиот капацитет на вработените со современи и 
релевантни знаења и вештини, потребни за реализација на наставата 
и научно- истражувачката и апликативната активност;

 – зајакнување на статусот на студентот во академската заедница на 
Правниот факултет и создавање услови за демократски избор на 
претставници во Студентскиот парламент и самостојно и проактивно 
делување на студентите 

 – зголемување на степенот на отчетност и одговорност на академскиот 
и административно-техничкиот кадар;

 – зголемување на т.н. видливост односно препознатливоста на Правниот 
факултет како сериозна институција во рамките како на општата, 
така и во рамките на академската јавност;

 – јакнење на соработката со институции во земјава и во странство, кои 
делуваат во областа на правните науки, политичките науки и јавната 
администрација и
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 – зголемено партнерство со единиците на Универзитетот, кои делуваат 
во полето на општествените и хуманистичките науки.

За да се остварат програмските цели и задачи, потребно е да 
се преземат активности од Наставно-научниот совет, Деканската 
управа, деканот, катедрите, наставничкиот и соработничкиот кадар, 
административно-техничкиот кадар, како и од студентите. Но, нивното 
остварување е во тесна зависност и од соработката која Првниот факултет 
ќе ја остварува со останатите единици на Универзитетот, пошироката 
академска заедница, како и субјектите во деловниот и цивилниот сектор, 
јавната администрација и институциите од странство.  

4. Програмски активности
4.1. Активности насочени кон институционално и процедурално 

јакнење

Јакнење на факултетските катедри
Од 2013 година, со кадровското јакнење на Правниот факултет 

ќе заживеат две катедри во потполна смисла на зборот - Катедрата за 
деловно право и Катедрата за политички и правно-политички науки. 
Ќе се започне пракса на одржување на колегиуми на катедри, кои ќе 
даваат стручни мислења и предлози во врска со прашања за кои треба 
да одлучува Наставно-научниот совет. Сите прашања кои се однесуваат 
на наставни и предметни програми, прифаќање на наслов на дипломска 
работа или магистерски труд, определување на членови на комисија за 
оценка и одбрана на трудовите, комисија за избор во звања, предлози за 
одредени проектни активности или објавување на учебници, најпрвин ќе 
мора да се изјасни катедрата и да го достави мислењето. На ваков начин 
ќе се зголеми ефикасноста во работењето и стручноста и квалитетот на 
одлуките кои се носат. Колегиуми на катедри ќе се одржуваат најдоцна 
пет дена пред свикување на седница на Наставно-научниот совет.

 Подготовка на СОП-и
Ќе се изработат стандардни оперативни процедури за целокупниот 

проток на документи и информации, а кои се во надлежност на единицата. 
Овие процедури ќе бидат во склад со правилата и процедурите на ниво 
на Универзитет, но ќе ги операционализираат и надградуваат истите. 
Стандардните оперативни процедури ќе имаат за цел:

 – да го дефинираат форматот на документот;
 – да дефинираат кој е одговорен за изработка, проверка и одобрување 

на одделниот документот;
 – да дефинираат кој е крајниот примач/ примачи на документ;
 – да го дефинираат механизмот на контролирање на дистрибуцијата 

на документот и спроведувањето на нобврските или правата кои 
произлегуваат од него.
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 – Стандардните оперативни процедури ќе се дефинираат меѓу следниве 
нивоа и позиции:

 – Правен факултет со единиците во состав на Универзитетот;
 – Правен факултет со други физички и правни лица;
 – внатре во  факултетската администрацијата;
 – факултетската администрација со Наставно-научен совет, Деканска 

управа и декан;
 – факултетската администрација со наставнички и соработнички кадар 

и со одделните катедри; 
 – факултетската администрација со технички персонал;
 – наставнички со соработнички кадар;
 – наставнички и соработнички кадар со Наставно-научен совет, 

Деканска управа со декан;
 – Наставно-научен совет со катедри, Деканска управа и декан;
 – технички персонал со декан.

Ќе се настојува стандардните оперативни процедури да се 
спроведуваат електронски заради економичност, ефикасност и отчетност. 

Јакнење на кадровските капацитети
Ќе се стимулира научното и наставното усовршување на 

наставничкиот и соработничкиот кадар преку студиски престои, обуки 
и семинари. Ќе се настојува да се интензивираат активностите за 
приклучување на одделни европски програми, кои финансираат ваков тип 
на активности и ќе се интензивира искористувањето на погодностите кои 
произлегуваат од билатералните соработки кои Република Македонија ги 
има со останатите земји во областа на науката и високото образование.

Меѓуфакултетска ооработка во земјава и во странство
Заради поголема ефикасност во работењето, поголем обем на 

научноистражувачки и апликативни активности и заради јакнење на 
кадровските капацитети ќе се интензивира соработката со факултетите 
кои ги покриваат подрачјата правни науки, политички науки и јавна 
адмнистрација во земјава и во странство. 

Соработката со факултетите во земјава ќе придонесе да се надминат 
и одредени недостатоци од кадри во некои научни области, преку 
ангажирање на наставници, ќе придонесе кон реализација на заеднички 
проекти и креирање на активности на кои ќе земат учество студенти од 
различни универзитети.

Приклучување на Правниот факултет на регионални  и меѓународни  
мрежи  на институции во сферата на правото, политичките науки и јавната 
администрација. Исто така, приклучување на Правниот факултет на 
програми на Европската унија и интензивирање на билатерални соработки 
со правни факултети, кои се членки на универзитети со кои Универзитетот 
има потпишано договор за соработка. За да ссе зголеми меѓународната 
активност, Правниот факултет ќе воспоставува нови соработки, кои, пак, 
ќе бидат основа за потпишување на меѓууниверзитетски договори.  
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Зголемување на библиотечниот фонд
Тенденција ќе биде да се креира компактна библиотека, но 

препознатлива по современи наслови. Ќе се започне со работа на 
студентската читална, која ќе овозможи поголем контакт на студентите со 
потребната литература, како и создавање на читачка навика и академска 
дискусија во рамките на Правниот факултет. 

Правниот факултет ќе се зачлени на референтни меѓународни научни 
списанија за да може вработените и студентите да бидат во контакт со 
релевантна литература. Селекцијата на научните списанија ќе се направи 
преку доставување на наслови на списанија од страна на одделните катедри.

Подобрување на условите за работа и студирање
Ќе се настојува да се климатизираат предавалните во објектот во 

Кочани, да се постават проектори, а една од нив да се осовремени со 
техника за примена на конференциска врска, за да може да се реализира 
предавање и од професори од странство.

Ќе се настојува да се климатизираат поголемиот дел од просториите 
за наставниците и соработниците во објектот во Кочани и во Штип и да 
се обезбеди поголем и посоодветен простор за вработените во обејктот во 
Штип.

Ќе се настојува хортикултурно да се уреди дворот на објектот на 
Правниот факултет во Кочани, да се реновира фонтаната во дворот и да 
се стават во употреба поголем број на клупи и корпи за отпадоци.

Ќе се оствари соработка со Општина Кочани за да се подобри 
осветлувањето околу комплексот АСНОМ, да се подобри хигиената во 
околината и да се изградат скали од објектот викан Стара касарна до 
комплексот АСНОМ и истите перманентно да се одржуваат.

4.2. Активности насочени кон зголемен квалитет на наставата
Акредитирање на нова студиска програма на втор циклус
Подготовка и акредитација на Програма на втор циклус на студии во 

областа на деловното право.

Ревидирање на постоечките предметни програми кое ќе опфати:
 – внесување на позначајни и посовремени содржини;
 – отстранување на поклопувањата меѓу два и повеќе предмети кои 

припаѓаат на една област, а со цел, да не се оптоваруваат студентите 
со иста или слична содржина;

 – корекција на обемот на литературата, во склад со студиската година 
во која се изучува и бројот на кредитите кои ги носи предметот;

 – утврдена основна и дополнителна литература пред започнувањето 
на семестарот и целокупно достапна на студентите во студентските 
книжарници од првата недела на започнувањето на семестарот:

 – поставување на сите предметни програми на електронска платформа 
со поттикнување што е можно поголем број од основната и 
дополнителната литература да биде достапна и елтронски.
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Ефикасно и праведно оценување
Правниот факултет ќе ги поддржи иницијативите за градење на 

софтвер за електронско оценување на колоквиумите, кој ќе овозможи 
намалување на дискреционите овластувања при оценувањето од страна на 
наставникот и поефикасен и потранспарентен процес на оценување.    

Ефикасна студентска пракса
Интензивирање и ефикасно реализирање на студентската пракса 

преку поголема контрола на оваа активност и поинтензивна соработка 
со деловниот сектор, јавната администрација, единиците на локалната 
самоуправа и правосудните органи. Праксата нема да се третира како 
формална активност, туку истата сериозно ќе се контролира и вреднува. 
Со помош на соработка со истражувачки центри во странство, ќе се 
обезбеди за најдобрите студенти, можност за стажирање во странство.

Иновативни предавања и вежби
Ќе се поттикнува креативното и критичкото размислување на 

студентите, иницирајќи нови наставни методи, прифатени и применувани 
во европските универзитети. Тоа ќе се остварува преку обуки на 
наставниците и соработниците во сферата на нови методи во високото 
образование, чести средби на академскиот кадар заради размена на 
искуства и  перманентна контрола на процесот на реализација на наставата 
преку вреднување од страна на студентите. 

4.3. Научноистражувачки и апликативни дејности

Подготовка и спроведување на Годишен план на научно 
истражувачки и апликативни активности

 Формирање на истражувачки центри
Поттикнување на отворање на истражувачки центри во одделни 

области, кои би претставувале проектни единици, продолженија на 
одредени проекти или, пак, јадра за да се генерираат одредени истражувачки 
и апликативни активности. а ќе може да бидат и резултат на партнерство 
со деловниот или цивилниот сектор.  Овие истражувачки центри ќе може 
да имаат поширока листа на домашни и странски стручњаци, кои би 
можеле да бидат ангажирани во истражувачки и апликативни активности, 
а тоа ќе го зголеми капацитетот и конкурентноста на Правниот факултет.

Интензивирање на издавачката дејност
Ќе се продолжи праксата да се објавуваат годишници на Правниот 

факултет, но ќе се започне и нова пракса на основање на меѓународно 
научно списание кое ќе биде електронско и ќе излегува квартално во 
текот на годината. Тоа списание ќе ги опфаќа областите право, политички 
науки и социологија. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на деканот на Правниот факултет

Извештајот за работата на деканот на Правниот факултет за периодот 
од 1 октомври 2011 до 30 септември 2012 година претставува сумирање на 
резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои произлегуваат од 
стратегијата за развој на Факултетот.

Формирање на Факултетот
Правниот факултет со седиште  во Кочани е основан со Закон за 

основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип („Сл.весник на 
РМ“ бр.40 од 30.3.2007 година) и согласно со чл.114 од Статутот на УГД 
– Штип е редовна членка на  Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.          

Организациска поставеност на Факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 

Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуваат избраните редовни 
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и 
студентите.

Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Саша Митрев 

на 9 август 2011 год., со Одлука дел.бр. 0801-800/1 од 9 август 2011 
година, го избра проф. д-р Јован Ананиев за декан на Правниот факултет. 
Со Одлука на Универзитетскиот сенат дел. бр. 0701-902/8 од 12 септември 
2011 година е потврдена одлуката за избор проф. д-р Јован Анаиев за декан 
на Правниот факултет. 

Во периодот од формирањето на Факултетот во 2007 година до 
јуни 2011 година декан на Правниот факултет беше проф. д-р Стеван 
Алексоски.

За продекан на Правниот факултет со Одлука на Наставно-научниот 
совет дел.бр. 1602-150/7 од 3.10.2011 година е избран проф. д-р Љупчо 
Сотироски.

1. Структура

Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат:

Вонредни професори:
проф. д-р Јован Ананиев и проф. д-р Љупчо Блажевски. 

 Доценти:
доц. д-р Љупчо Сотировски, доц. д-р Војо Беловски, доц. д-р Јадранка 

Денкова,  доц. д-р Андон Мајхошев, доц. д-р Страшко Стојановски и доц. 
д-р Сузана Џамтоска-Здравковска.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

403

Насловен доцент:
доц. д-р Снежанка Гушева, доц. д-р Тодор Витларов и доц. д-р Лазар 

Нанев.
 
Наставници од други факултети, универзитети или други инсти-

туции и редовни професори во пензија
проф. д-р Гале Галев,  проф. д-р Стеван Алексоски, доц. д-р Мелина 

Гризо и доц. д-р Дејан Витански.

Асистенти:  
асс. м-р Ана Никодиновска, асс. м-р Кристина Мишева, асс. м-р Олга 

Ѓуркова, асс. д-р Борка Тушевска, асс. м-р Марија Радевска и асс. д-р 
Дејан Маролов.

Помлади асистенти: 
 пом.асс.м-р Димитар Апасиев

Секретар на Факултетот: 
Љубица Медарска-Апостолова

Технички секретар и библиотекар:
Маргарета Алчинова

Референти за студентски прашања:
Мирјана Максимова – Кочани
Невенка Ронкова - Штип

1. Катедри
На Правниот факултет постојат следниве катедри:
1. Катедра за политички и правно-политички науки;
2. Катедра за граѓанско право;
3. Катедра за деловно право;
4. Катедра за казнено право;
5. Катедра за меѓународни односи и европско право;
6. Катедра за новинарство и медиуми.

Катедра по политички и правно-политички науки
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на државата, општеството, правните и политичките 
теории, процесите на управување, човековите права, историскиот развој 
на категориите држава и право и општествените и политичките системи.

Катедра по граѓанско право
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на основните категории на граѓанското право, судските 
постапки во граѓанската област, сопственичките односи, семејните 
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односи, наследните односи, облигационите односи и специфичната пракса 
во граѓанската сфера во рамките на Европската унија.

Катедра по деловно право
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на трговските односи, царината, шпедицијата, 
транспортот, правните односи врзани за трговските друштва, финасиите, 
управувањето во рамките на една стопанска организација, трудовите 
односи и специфичната материја врзана за европското деловно право.

Катедра по казнено право
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на основите институти и односи во казненото право, 
казнената постапка, криминалитетот, затворскиот систем и креирањето 
на криминална политика. Исто така, овде се опфатени и прашањата кои 
се однесуваат на меѓународното казнено право и меѓународната казнено-
правна судска пракса.

Катедра по меѓународни односи и европско право
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на институциите и регулативата на Европската унија, 
политиките во Европската унија, меѓународното право, меѓународните 
организации и институции, како и меѓународните политички односи.

Катедра по новинарство и медиуми
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на комуникациите, теоријата на новинарство, разните 
техники на новинарство, односите со јавноста, организацијата на 
медиумите, медиумските политики и регулацијата на медиумскиот сектор.

2. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во текот на оваа година се одржани вкупно 16 седници на Наставно-

научниот совет. Од направената анализа на дневниот ред на наведените 
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 
комисија 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. 
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Дневен ред од седницата на 3.10.2011 година
1. Донесување на Одлука за избор на еден наставник во звање доцент 

за наставно-научната област комуникации и мас-медиуми, според 
Универзитетски билтен број 66, од 15 септември 2011 година;

2. Донесување на Одлука за избор на еден наставник во звање доцент 
за наставно-научната област социологија на политиката, според 
Универзитетски билтен број 66, од 15 септември 2011 година;

3. Донесување на Одлука за измена на Предлог - одлука дел.бр 1602-
112/3 од 26.8.2011 година за ангажирање на наставници и с оработници 
на прв циклус на студиските програми на Правниот факултет;

4. Донесување на Одлука за измена на Предлог - одлука дел.бр 1602-
112/4 од 26.8.2011 година за ангажирање на наставници и соработници 
на втор циклус на студиските програми на Правниот факултет; 

5. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на студентот Сашко 
Костов под наслов „Ефикасност на државното правобранителство“;

6. Предлог-одлука за ангажирање на наслов.доц.д-р Тодор Витларов на 
прв и втор циклус на студии;

7. Барања од вработени,
8. Барања од студенти;
9. Разно.

Донесени одлуки

 – Одлука за избор на м-р Димитар Апасиев во соработничко звање 
помлад асистент за наставно-научната област римско право на 
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за избор на м-р Елена Иванова во соработничко звање помлад 
асистент за наставно–научната област казнено право на Правниот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

 – Одлука за избор на продекан на Правниот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип.

 – Одлука за избор на д-р Андон Мајхошев за наставник во звањето 
доцент за наставно-научната област комуникации и мас-медиуми на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за избор на д-р Страшко Стојановски за наставник во звањето 
доцент за наставно-научната област социологија на политиката на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за измена и дополнување на Предлог-одлуката дел.бр 1602-
112/4 од 26.8.2011 година за покриеноста на наставата и ангажираноста 
на наставници во учебната 2011/2012 година на Правниот факултет 
на студиските програми на втор циклус.

 – Одлука за измена и дополнување на Предлог-одлуката дел.бр 
1602-112/3 од 26.8.2011 година за покриеноста на наставата и 
ангажираноста на наставници и соработници во зимскиот семестар 
во учебната 2011/2012 година на Правниот факултет на студиските 
програми на прв циклус.



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

406

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 10/315 од 19.9.2011 
година поднесено од студентот Драган Михаилов со што му се одобри 
мирување на студиите поради работа надвор од државата. 

 – Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сашко Костов под 
наслов „Ефикасност на државното правобранителство“ и закажување 
на датум за одбрана на магистерски труд.

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава за доц. д-р 
Војо Беловски.

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава за Љубица 
Медарска- Апостолова.

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава за Марија 
Радевска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/13 од 3.10.2011 
год. од Илија Абрашев.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/27 од 22.9.2011 
год. од Златко Стојанов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/58 од 3.10.2011 
год. од Маја Алексовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/29 од 26.9.2011 
год. од Дарко Мајхошев.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/59 од 3.10.2011 
год. од Ана Величкова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/49 од 3.10.2011 
год. од Александар Стојанов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/34 од 27.9.2011 
год. од Горан Симоновски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/33 од 27.9.2011 
год. од Ивана Јангелова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/32 од 27.9.2011 
год. од Ивана Стоиловска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/30 од 26.9.2011 
год. од Катерина Гицова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/48 од 3.10.2011 
год. од Љубинка Попова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/42 од 30.9.2011 
год. од Марија Поповска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/31 од 26.9.2011 
год. од Слаѓана Митева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/15 од 2.9.2011 
год. од Сунчица Петрова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/35 од 27.9.2011 
год. од Симона Стаменковска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/50 од 3.10.2011 
год. од Душанка Срцева.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/22 од 19.9.2011 
год. од Александра Коцева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/41 од 28.9.2011 
год. од Александра Постолова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/19 од 6.9.2011 
год. од Благојчо Божиновски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/47 од 3.10.2011 
год. од Ванче Нацевски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/25 од 20.9.2011 
год. од Далиборка Ѓорѓиева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/24 од 20.9.2011 
год. од Емилија Антова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/23 од 19.9.2011 
год. од Елена Величковска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/53 од 3.10.2011 
год. од Зоран Тодоровски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/40 од 28.9.2011 
год. од Игорче Брндевски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/14 од 25.8.2011 
год. од Ивана Гацова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/44 од 3.10.2011 
год. од Илина Ивановска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/16 од 6.9.2011 
год. од Ивана Мицова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/46 од 3.10.2011 
год. од Јалчн Неџипов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/26 од 20.9.2011 
год. од Ленка Лазаревска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/39 од 28.9.2011 
год. од Лозе Стојова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/54 од 3.10.2011 
год. од Љубица Витанова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/51 од 3.10.2011 
год. од Марина Васевска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/57 од 3.10.2011 
год. од Моника Зикова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/20 од 13.9.2011 
год. од Марија Манева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/45 од 3.10.2011 
год. од Мартина Саневска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/52 од 3.10.2011 
год. од Методи Стојанов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/18 од 6.9.2011 
год. од Наташа Костовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/21 од 15.9.2011 
год. од Петар Ружински.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/52 од 3.10.2011 
год. од Слаѓана Стоименова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/28 од 22.9.2011 
год. од Шенџабил Рамаданов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/15 од 3.10.2011 
год. од Ангеле Алексовски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/10 од 28.09.2011 
год. од Драгана Соколова. 

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/12 од 28.9.2011 
год. од Ивана Ѓоргиева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/17 од 3.10.2011 
од Катерина Михаилова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/6 од 19.9.2011 
год. од Киро Ристов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/3 од 13.9.2011 
год. од Марија Манева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/4 од 15.9.2011 
год. од Марија Митева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/16 од 4.10.2011 
год. од Наташа Михаиловска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/5 од 19.9.2011 
год. од Розета Џамова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/11 од 28.9.2011 
год. од Фросина Василевска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/7 од 20.9.2011 
год. од Далиборка Ѓорѓиева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/18 од 3.10.2011 
год. од Данче Хаџикотарова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/9 од 22.9.2011 
год. од Емилија Гогушовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/8 од 20.9.2011 
год. од Ленка Лазаровска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/9 од 13.9.2011 
год. од Александра Игнатова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/16 од 3.10.2011 
год. од Валентина Славевска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/17 од 6.9.2011 
год. од Драгица Далчева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/12 од 3.10.2011 
год.  од Кристина Манева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/10 од 28.9.2011 
год. од Мартин Трајковски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/13 од 3.10.2011 
год. од Сашко Младеновски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/11 од 30.9.2011 
год. од Тони Петров.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-19/15 од 3.10.2011 
год. од Фросина Павлова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/79 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Ана Величкова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/41 од 13.9.2011 год. 
поднесено од студентката Александра Игнатова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/45 од 19.9.2011 год. 
поднесено од студентката Александра Коцева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/60 од 28.9.2011 год. 
поднесено од студентката Александра Постолова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/68 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентот Александар Стојанов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/34 од 25.8.2011 год. 
поднесено од студентот Благојчо Андоновски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/40 од 6.9.2011 год. 
поднесено од студентот Благојчо Божиновски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/66 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентот Ванче Нацевски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/76 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Валентина Славевска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/55 од 27.9.2011 год. 
поднесено од студентот Горан Симоновски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/38 од 6.9.2011 год. 
поднесено од студентката Драгица Далчева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/48 од 20.9.2011 год. 
поднесено од студентката Далиборка Ѓорѓиева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/77 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентот Дарко Мајхошев.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/33 од 25.8.2011 год. 
поднесено од студентот Далибор Маниќ.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/69 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Душанка Срцева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/347 од 20.9.2011 год. 
поднесено од студентката Емилија Антова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/46 од 19.9.2011 год. 
поднесено од студентката Елена Величковска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/72 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентот Зоран Тодоровски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/59 од 28.9.2011 год. 
поднесено од студентот Игорче Брндевски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/35 од 25.8.2011 год. 
поднесено од студентката Ивана Гацова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/63 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Илина Ивановска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/54 од 27.9.2011 год. 
поднесено од студентката Ивана Јангелова.
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 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/37 од 6.9.2011 год. 
поднесено од студентката Ивана Мицова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/53 од 27.9.2011 год. 
поднесено од студентката Ивана Стоиловска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/65 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентот Јалчн Неџипов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/51 од 26.9.2011 год. 
поднесено од студентката Катерина Гицова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/58 од 28.9.2011 год. 
поднесено од студентката Лозе Стојова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/49 од 20.9.2011 год. 
поднесено од студентката Ленка Лазаровска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/73 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Љубица Витанова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/67 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Љубинка Попова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/70 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Марина Васевска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/43 од 13.9.2011 год. 
поднесено од студентката Моника Зикова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/42 од 13.9.2011 год. 
поднесено од студентката Марија Манева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/78 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Марија Поповска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/64 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Мартина Саневска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/62 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентот Методи Стојанов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/90 од 28.9.2011 год. 
поднесено од студентот Мартин Трајковски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/39 од 6.9.2011 год. 
поднесено од студентката Наташа Костовска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/44 од 15.9.2011 год. 
поднесено од студентот Петар Ружински.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/52 од 26.9.2011 год. 
поднесено од студентката Слаѓана Митева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/36 од 2.9.2011 год. 
поднесено од студентката Сунчица Петрова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/56 од 27.9.2011 год. 
поднесено од студентката Симона Стаменковска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/71 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Слаѓана Стоименова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/61 од 30.9.2011 год. 
поднесено од студентот Тони Петров.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/14 од 3.10.2011 год. 
поднесено од студентката Фросина Павлова.
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 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-16/50 од 22.9.2011 год. 
поднесено од студентот Шенџабил Рамаданов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502 – 53/17 од 20.9.2011 
год. поднесено од Кристина Станоевска, студентка на втор циклус 
на Правосудната насока 3+2, за активирање на студиите, во втор 
семестар.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/1 од 2.9.2011 год. 
поднесено од Анита Гицова, студентка на Правосудната насока, за 
активирање на студиите, на студиска програма 2009/2010 год.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/5 од 3.10.2011 
год. поднесено од Валентина Пачарска, студентка на Правосудната 
насока, за активирање на студиите, на студиска програма 2010/2011 
год.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/2 од 6.9.2011 
поднесено од Драгана Митева, студентка на Правосудната насока, за 
активирање на студиите, на студиска програма 2011/2012 год.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/14 поднесено од 
Наташа Михаиловска, студент на Правосудната насока, за активирање 
на студиите, на студиска програма 2009/10 год.

 – Одлука за одобрување на барањето бр. 1505 – 13/3 од 28.9.2011 год. 
поднесено од Стојмир Ников, студент на Применета политика и 
дипломатија – модул Европско право, за активирање на студиите.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
соработник во звање асистент за научната област деловно право на 
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
соработник во звање асистент за научната област меѓународно јавно 
право на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

 – Прелог-одлука за ангажирање на доц. д-р Тодор Витларов на втор 
циклус на студии.

 – Прелог-одлука за ангажирање на доц. д-р Тодор Витларов на прв 
циклус на студии.

 – Предлог-мислење со кое се прифаќа Барањето бр. 1505-21/2 од 
20.9.2011 година на Александра Анастасова – редовна студентка 
во трета година на Правосудна насока во Кочани со одлука да ѝ се 
дозволи на студентката партиципација за трета година да ја плаќа на 
4 (четири) рати.

 – Предлог-мислење за прифаќање на Барањето бр.1505-21/5 од 
28.9.2011 година од Петров Стојанчо – вонреден студент на насоката 
Применета политика и дипломатија – модул Европско право – Штип 
за ослободување од плаќање на партиципација почнувајќи од трет 
семестар 2011/2012 г. 

 – Предлог-мислење со кое се прифаќа Барањето бр. 1505-21/4 од 
23.9.2011 година на Ленче Карова – апсолвентка на студиската 
програма Јавна администрација – Кочани со одлука да му се дозволи 
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на студентот да биде ослободен од партиципацијата за четврти 
семестар за учебната 2009/2010 година, во износ од 100 евра (една 
рата од партиципација).

 – Решение со кое доц. д-р Војо Беловски се избира за член на 
Рецензентската комисија.

 – Решение со кое проф. д-р Владимир Ортаковски се избира за 
претседател  на Рецензентската комисија.

 – Решение со кое проф. д-р Јован Ананиев се избира за член на 
Рецензентската комисија.

 – Решение со кое доц. д-р Љупчо Сотироски се избира за член на 
Рецензентската комисија.

 – Решение со кое проф. д-р Милан Илиевски се избира за член на 
Рецензентската комисија.

 – Решение за одобрување на службено патување во земјава за доц. д-р 
Војо Беловски.

 – Решение за оддобрување на службено патување во земјава за Љубица 
Медарска-Апостолова.

 – Решение за одобрување на службено патување во земјава за пом.асс. 
Марија Радевска.

Дневен ред од седницата на 19.10.2011 година

1. Усвојување на записникот од 57-тата седница на ННС одржана на 
24.8.2011 година. 

2. Усвојување на записникот од 58-тата седница на ННС одржана на 
7.9.2011 година.

3. Донесување на Одлука за избор на еден наставник во звање доцент 
за наставно-научната област теорија на новинарство и системи на 
информирање, според Универзитетски билтен број 67, од 1 октомври 
2011 година.

4. Донесување на Одлука за избор на еден наставник во насловно 
звање доцент за наставно-научната област уставно право, според 
универзитетски билтен број 67, од 1 октомври 2011 година.

5. Донесување на Одлука за избор на двајца претставници – сенатори од 
Правниот факултет во Универзитетскиот сенат.

6. Донесување на Одлука за промена на Одлука бр. 1602-122/29 од 
7.9.2011 година за утврдување на членови на ННС на Правниот 
факултет за зимски семестар 2011/2012 година.

7. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за разгледување 
на барања од студенти на Правниот факултет – Кочани.

8. Барања од вработени.
9. Барања од студенти.
10. Разно.
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 – Донесени одлуки
 – Одлука за избор на д-р Сузана Џамтоска - Здравковска за наставник во 

звањето доцент за наставно-научната област теорија на новинарство 
и системи на информирање на Правниот факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за усвојување на барањето за издавање и рецензирање на 
интерна скрипта и практикум по предметот Трговско право. 

 – Одлука за  избор на членови на Универзитетски сенат при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за избор на д-р Снежанка Гушева за наставник во звање 
насловен  доцент за наставно-научната област уставно право на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за одобрување на барање за покривање на трошоци за доплата 
на авио-билет.

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава на лицето 
проф.д-р Јован Ананиев.

 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот 
на Правниот факултет за периодот од 1.10.2010 година до 30.9.2011 
година.

 – Одлука за формирање на Комисија за разгледување на барања од 
студенти на Правниот факултет. 

 – Предлог-одлука за ангажирање на наслов. доц. д-р Снежанка Гушева 
на прв циклус студии.

 – Решение за исплата на м-р Кристина Мишева за покривање на 
трошоци за доплата на авиобилет поради преместување на датумот за 
враќање од Загреб од 18.11.2011 година за 26.10.2011 година.

Дневен ред од седницата на 15.11.2011 година
1. Усвојување на записникот од 59-тата седница на ННС одржана на 

3.10.2011 година.
2. Усвојување на записникот од 60-тата седница на ННС одржана на 

19.10.2011 година.
3. Донесување на Одлука за усвојување на Годишна програма и план за 

издавачка дејност на Правниот факултет.
4. Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните 

односи и  работењето на Правниот факултет.
5. Донесување на одлука за формирање на Комисија за упис на студенти 

на  втор циклус на Правен факултет.
6. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оцена на 

магистерски труд под наслов „Менаџирање со човековите ресурси 
во основните судови (со компарација на Основен суд - Кочани со 
Основен суд - Виница) од кандидатката Александра Здравкова-
Стојанова.

7. Донесување на Одлука за усвојување на пријава за магистерски 
труд од кандидатката Лилјана Пашалиска и донесување на одлука за 
одредување на ментор.
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8. Донесување на Одлука за набавка на книга (Лустрацијата во 
Р.Македонија) со коментар на законот, од авторите проф.д-р 
Звонимир Јанкуловски и проф.д-р Марјан Маџоски.

9. Донесување на Одлука за промена на главен истражувач на 
проектот „Правните аспекти на облиците и факторите на мобинг во 
Р.Македонија“ (по предлог на доц.д-р Љупчо Сотироски).

10. Донесување на Одлука по барање од Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања во Скопје за давање согласност за 
изведување на настава за проф.д-р Јован Ананиев.

11. Барања од вработени.
12. Барања од студенти.
13. Разно.

Донесени одлуки
 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/6 од 31.10.2011 

год. поднесено од Дејан Иванов, студент на насоката Новинарство 
и односи со јавноста - Штип,  за активирање на студиите, во прв 
семестар, прва година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/10 од 1.11.2011 
год. поднесено од Катерина Јакимова, студентка на насоката Јавна 
администрација – модул Финансово право - Кочани,  за активирање 
на студиите, во трет семестар по трет пат.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/7 од 31.10.2011 
год. поднесено од Катерина Серафимова, студентка на насоката 
Применета политика и дипломатија – модул Европско право - Штип, 
за активирање на студиите, во прв семестар, прва година.

 – Одлука за  усвојување на Годишна програма и План за издавачка 
дејност.

 – Одлука за избор на координатори од редот на наставниците кои ќе ги 
координираат студентите во изведувањето на пракса.

 – Одлука за набавка на книги Лустрацијата во Република Македонија 
од проф. д-р Звонимир Јанкулоски и проф. д-р Маријан Маџоски, во 
два примерока.

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505 - 13/8 од 31.10.2011 година 
поднесено од студентот Ѓорѓи Ѓоргиев за запишување на втора 
година, трет семестар со помалку од 36 ЕКТС (коишто се услов за 
запишување на втора година). 

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505 - 13/11 од 7.11.2011 година 
поднесено од студентот Крсте Ставровски за запишување на трета 
година, петти семестар со помалку од 90 ЕКТС (коишто се услов за 
запишување на трета година). 

 – Одлука за одбивање на Барањето бр. 1505 - 13/9 од 31.10.2011 година 
поднесено од студентот Марина Васевска за запишување на втора 
година, трет семестар со помалку од 36 ЕКТС (коишто се услов за 
запишување на втора година). 

 – Одлука за отсуство на доц.д-р Љупчо Сотироски за патување во 
странство.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/19 од 28.10.2011 
год. од Драгана Кнежевиќ.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/21 од 3.11.2011 
год. од Дафинка Ристова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/20 од 01.11.2011 
год. од Катерина Јакимова.

 – Одлука за промена на главниот истражувач на национално-
истражувачкиот проект „Правните аспекти на облиците и факторите 
на мобинг во Р.Македонија“.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 10/531 од 15.11.2011 
година поднесено од студентот Даниел Трајчев, со што му се одобри 
мирување на студиите поради обврски на работното место.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 10/508 од 4.11.2011 
година поднесено од студентот Сашко Вареловски, со што одобри 
мирување на студиите поради финансиски причини.

 – Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и 
работење на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев во 
Штип.

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатката Лилјана Пашалиска под наслов „Правата од 
здраственото осигурување и надоместокот на трошоците за лекови

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Петар Поп-Арсов под наслов „Структурална 
и функционална анализа на политичките партии во Република 
Македонија“.

 – Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерскиот труд 
под наслов „Менаџирање на човековите ресурси во основните судови 
(со компарација на  Основен суд - Кочани со Основен суд - Виница)“ 
на кандидатката Александра Здравкова-Стојанова.

 – Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на 
студенти на универзитетски академски (стручни) студии од втор 
циклус.

 – Предлог-одлука за давање на согласност за вршење на високообразовна 
дејност на друг универзитет на проф. д-р Јован Ананиев.

Дневен ред од седницата на 24.11.2011 година
1. Донесување на Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на 

студии за учебната 2011/2012 година на Правниот факултет.
2. Донесување на Одлука за избор на наставник во насловно звање 

доцент на наставно-научната област теорија на новинарство и системи 
за информирање на Правниот факултет.

3. Донесување на Одлука за набавка на книги.
4. Донесување на Одлука за ангажирање на лица од пракса за студиска 

програма Новинарство и односи со јавноста.
5. Барања од вработени.
6. Барања од студенти.



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

416

7. Разно.
Донесени одлуки

 – Предлог-одлука за ангажирање на наслов. доц. д-р Јорданка Галева на 
прв циклус студии.

 – Одлука за избор на д-р Јорданка Галева за наставник во звање насловен  
доцент за наставно-научната област теорија на новинарството и 
системи за информирање на Правниот факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за Андреј Ангеловски од Кочани за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како вонреден студент.

 – Одлука за Анита Крстеска од Гевгелија за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Анетка Поповска од Пехчево за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Александар Поповски од Свети Николе за запишување на 
втор циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за  Александар Тодосиев од Тетово за одобрување на 
запишување на втор циклус универзитетски академски студии на 
Правниот факултет на насоката Применета политика и дипломатија 
(4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Анета Џигерова од Скопје за одобрување на запишување 
на втор циклус универзитетски академски студии на Правниот 
факултет на насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Билјана Даниловска од Скопје за одобрување на 
запишување на втор циклус универзитетски академски студии на 
Правниот факултет на насоката Применета политика и дипломатија 
(4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Билјана Димитрова од Кочани за одобрување на 
запишување на втор циклус универзитетски академски студии на 
Правниот факултет на Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Билјана Панева-Парлеева за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Благој Ристов за запишување на втор циклус универзитетски 
академски студии на Правниот факултет на насоката Применета 
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политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како редовен студент.

 – Одлука за Билјана Соколова од Скопје за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Бобан Спиров од Штип за  запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Виолета Михајлова од Виница за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како редовен студент.

 – Одлука за  Валентина Спасова - Јованова од Штип за запишување на 
втор циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како редовен студент.

 – Одлука за Влатко Стојановски од Кратово за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Јавна администрација (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Горанчо Добрески од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Горан Постоловски од Штип за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Даниела Јаковлеска од Виница за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како редовен студент.

 – Одлука за Дана Кироска од Скопје за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Далибор Маниќ од Куманово за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Драган Петров од Кочани за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Јавна администрација (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.
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 – Одлука за Дамјанчо Стојаноски од Прилеп за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Применета политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Дејан Петров од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Емилија Богдановска од Штип за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Елена Лазареска Спасова од Штип за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како редовен студент.

 – Одлука за Елена Манчева од Кочани за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како вонреден студент.

 – Одлука за Зорица Василева од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како вонреден студент.

 – Одлука за Златко Иванов од Струмица за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како вонреден студент.

 – Одлука за Златко Стојановски од Кратово за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Јавна администрација (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Игор Ѓорѓев од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Ивана Иванова од Кочани за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Иван Ивановски од Кратово за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Изабела Монева-Николовска од Штип за запишување на 
втор циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
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на Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како редовен студент.

 – Одлука за Игор Ристов од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Кристијан Јовановски од Скопје за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Кирил Митев од Свети Николе за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Кристина Ристовска од Скопје за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Кочо Стојчески од Скопје за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Ленче Коцевска од Скопје за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Лилјана Шоповска - Стојановска за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како вонреден студент.

 – Одлука за Љубица Димитрова од Кочани за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 
година, како вонреден студент.

 – Одлука за Мирослав Аџи-Андовод Штип за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
насоката Применета политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Марија Димчова од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Марјан Јорданов од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.
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 – Одлука за Мартин Нацев од Пробиштип за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Миле Николовски од Кочани за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Моника Симеонова од Кочани за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Натали Дечовска од Кочани за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Невена Перица од Куманово за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како вонреден студент.

 – Одлука за Никола Стефанов од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент

 – Одлука за Олгица Поп-Андонова од Штип за запишување на втор 
циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Јавна администрација (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Ристе Здравков од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Раско Мишкоски од Скопје за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (3+2, 120 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како вонреден студент.

 – Одлука за Радмила Пеева од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент. 

 – Одлука за Сашко Арсовски од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Спасе Николов од Скопје за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
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Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како вонреден студент.

 – Одлука за Стојан Ристов од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Сашо Тевдов од Скопје за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како вонреден студент.

 – Одлука за Трајче Илиевски од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (3+2, 120 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Одлука за Тања Јовановска - Стошиќ од Куманово за запишување на 
втор циклус универзитетски академски студии на Правниот факултет 
на насоката Јавна администрација (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Тони Ристов од Скопје за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на насоката 
Применета политика и дипломатија (4+1, 60 EKTC) во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

 – Одлука за Чедо Митковски од Штип за запишување на втор циклус 
универзитетски академски студии на Правниот факултет на 
Правосудната насока (4+1, 60 EKTC) во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

 – Предлог-одлука за ангажирање на стручњак од практика Љубомир 
Гајдов.

 – Предлог-одлука за ангажирање на стручњак од практика Слободан 
Чашуле.

 – Предлог-одлука за издавање на весник „Студентско ехо“ во кој 
ќе учествуваат студентите од насоката Новинарство и односи со 
јавноста од Правниот факултет.

Дневен ред од седницата на 30.11.2011 година

1. Усвојување на записникот од 61-та седница на ННС одржана на 
15.11.2011 година; 

2. Донесување на Одлука за покриеност  на наставата на студиските 
програми на Правниот факултет за летен семестар 2011/2012 година.

3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден 
наставник во звање на доцент за наставно-научната област деловно 
право.

4. Донесување на Одлука за редизајнирање на студиски програми.
5. Донесување на Одлука за усвојување на пријава за магистерски 

труд од кандидатката Нaташа Гребенарова-Тофиловска на тема 



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

422

„Медијацијата во европскиот вонсудски амбиент и нејзиното место 
во Република Македонија“ и донесување на одлука за одредување на 
ментор

6. Барања од вработени.
7. Барања од студенти.
8. Разно.

Донесени одлуки
 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 13/12 од 29.11.2011 

год. поднесено од Мери Кучиева, студентка на насоката Применета 
политика и дипломатија – модул Европско право - Штип, за 
активирање на студиите, во прв семестар, прва година.

 – Одлука за набавка на книги од „Табернакул“.
 – Одлука за одбивање на Барањето дел.бр. 1505 – 10/566 од 28.11.2011 

год. поднесено од студентот Радован Тошевски, бидејќи нема 
ноемвриска испитна сесија.  

 – Одлука за назначување на одговорно лице за ажурирање и уредување 
на веб-страницата на Правниот факултет.

 – Одлука за започнување на постапка за измени и дополнувања на 
постоечките студиски програми и изготвување на нови елаборати за 
студиски програми на Правниот факултет.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-14/14 од 3.10.2011 
год. од Душанка Срцева.

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатката Наташа Гребенарова-Тофиловска под наслов 
„Медијацијата во европскиот вонсудски амбиент и нејзиното место 
во Република Македонија“.

 – Одлука за промена на членовите во издавачкиот совет, редакцискиот 
одбор, главниот уредник и одговорниот уредник на Годишниот 
зборник на Правниот факултет.

 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 
сите звања за наставно-научната област деловно право на Правниот 
факултет. 

 – Одлука за формирање на Комисија за констатирање на оцени на 
студенти кои не им се внесени во пријавите по предмети за кои 
предметните професори не ставиле оценка во пријавата, а повеќе не 
се ангажирани на Правниот факултет.

 – Одлука за формирање на комисии за проверка на постојните учебници 
од македонски автори кои се користат на Правен факултет, во однос 
на тоа дали е застапена појавата на плагијат.

 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Гале Галев редовен професор во 
пензија за прв циклус (летен семестар).

 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Лазар Нанев за прв циклус (летен 
семестар).

 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Методи Хаџи Јанев за прв циклус 
(летен семестар).
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 – Предлог - одлука за покриеноста на наставата и ангажираноста на 
наставници и соработници во летниот семестар во учебната 2011/2012 
година на Правниот факултет на студиските програми на прв циклус.

 – Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Снежана Гушева на втор 
циклус студии.

 – Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Снежана Гушева на прв 
циклус студии во учебната 2011/2012 год. (летен семестар). 

 – Предлог-одлука за ангажирање на доц. д-р Тодор Витларов на прв 
циклус студии во учебната 2011/2012 год. (летен семестар).

Дневен ред од седницата на 21.12.2011 година
1. Усвојување на записникот од 62-та седница на ННС. 
2. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за 

избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
деловно право по Конкурс објавен во дневните весници „Дневник“ и 
„Лајм“ на 9.12.2011 г.

3. Донесување на Одлука за усвојување на извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на студентката Александра 
Стојанова-Здравковска под наслов „Менаџирање со човековите 
ресурси во основните судови (со компарација на Основен суд - Кочани 
со Основен суд - Виница)“.

4. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден 
соработник во звање асистент за наставно-научната област граѓанско 
право.

5. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оценка на 
магистерски труд од кандидатот Борис Гудев под наслов „Заштита 
на човековите права во полициската постапка“.

6. Донесување на Одлука за формирање Комисија за оценка 
на магистерски труд од кандидатот Стевчо Донев под наслов 
„Организиран криминал и криминално (злосторничко) здружение во 
Законот на националното и меѓународното право“.

7. Донесување на Одлука за усвојување на пријава на магистерски 
труд и одредување на ментор од кандидатот Александро Штерјов под 
наслов „Азиланти и мигранти, предизвик за влез во ЕУ“.

8. Донесување на Oдлука за усвојување на пријава на магистерски труд 
и одредување на ментор од кандидатот Катерина Ѓорѓиев под наслов 
„Децентарализација и регионален развој на РМ, со посебен осврт на 
Jугоисточниот плански регион“.

9. Донесување на Одлука за усвојување на пријава на магистерски 
труд и одредување на ментор од кандидатот Иванчо Коцевски под 
наслов „Образованието и вработувањето во јавната и државна 
администрација со акцент на органите на МВР и проблемот на 
нивната политичка неутралност“.

10. Донесување на Одлука за усвојување на пријава на магистерски труд 
и одредување на ментор од кандидатот Васко Штаров  под наслов 
„Концепти на јавната дипломатија со посебен осврт на културната 
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дипломатија“.
11. Барања од вработени.
12. Барања од студенти.
13. Разно.

 Донесени одлуки
 – Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Александра Здравкова-
Стојанова под наслов „Менаџирање со човековите ресурси во 
основните судови (со компарација на Основниот суд - Кочани и 
Основниот суд - Виница)“ и закажување на одбрана на магистерскиот 
труд.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-10/631 поднесено 
од студент Меланија Ристова.

 – Одлука за признавање испит на кандидатката Емилија Богдановска 
на втор циклус на насоката Применета политика и дипломатија (60 
ЕКТС).

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Васко Шутаров под наслов „Концепти на јавната 
дипломатија со посебен осврт во сферата на културата“.

 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник 
во звање асистент за научната област граѓанско право на Правниот 
факултет.

 – Одлука за рецензирање на електронска форма на скрипта по 
предметот Вовед во право на ЕУ (прв циклус, петти семестар) од 
авторот доц. д-р Љупчо Сотировски.

 – Одлука за рецензирање на електронска форма на скрипта по 
предметот Право на ЕУ, правда и внатрешни работи (прв циклус, 
десетти семестар) од авторот доц. д-р Љупчо Сотировски.

 – Одлука за усвојување на иницијативи на Катедрата за деловно право 
и Катедрата за политички и правно-политички науки за предвремен 
избор во повисоко звање вонреден професор на доц. д-р Љупчо 
Сотировски.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно - научната област деловно право 
на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд под 
наслов „Заштита на човековите права во полициската постапка“ на 
кандидатот Борис Гудев.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд 
под наслов „Организиран криминал и криминално (злосторничко) 
здружение во Законот во националното и меѓународно право“ на 
кандидатот Стевчо Донев.

 – Предлог-мислење за прифаќање на Барањето бр.1505-21/6 од 
14.12.2011 година од Ивана Јангелова, студентка во државна 
квота на Правосудната насока седми семестар, четврта година, за 
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ослободување од плаќање на партиципација за учебните 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 год. 

 – Решение за избор на доц. д-р Војо Беловски,  член на Рецензентската 
комисија за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
- научната област деловно право на Правниот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Решение за избор на проф. д-р Гале Галев,  член на Рецензентската 
комисија за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
- научната област деловно право на Правниот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Решение за избор на проф. д-р Горан Коевски,  член на Рецензентската 
комисија за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
- научната област деловно право на Правниот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Дневен ред од седницата на 1.2.2012 година
1. Усвојување на записникот од 63-тата седница на ННС.  
2. Усвојување на записникот од 64-тата седница на ННС. 
3. Донесување на Одлука за избор на секретар на Правниот факултет.
4. Донесување Одлука за утврдување на листа на членови на ННС за 

летниот семестар 2012 година на Правниот факултет.
5. Донесување Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација.
6. Донесување Одлука за формирање на Комисија за пресметување на 

трошоци  на чинење на студентско место
7. Донесување Одлука за усвојување на пријава за магистерски труд од 

кандидатот Гоце Алексов на тема „Концептот за европско граѓанство 
во Европската унија“ и донесување на одлука за одредување на 
ментор.

8. Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на 
магистерски труд од кандидатката Катерина Халачева под наслов 
„Меѓународниот центар за решавање на инвестициони спорови како 
механизам за заштита на меѓународнот елемент при инвестирање во 
РМ“.

9. Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на 
магистерски труд од кандидатот Панче Едровски под наслов 
„Примената на Европската конвенција за човековите права пред 
судовите во Р. Македонија, со посебен осврт на правото на слобода 
(член 2) и правото на правично судење (член 6)“.  

10. Донесување Одлука за формирање на Комисија за за разгледување 
на пријави за изработка на магистерски труд на студиска програма 
Правосудна насока.

11. Донесување Одлука за формирање на Комисија за за разгледување на 
пријави за изработка на магистерски труд на студиска програма Јавна 
администрација.

12. Донесување Одлука за формирање на Комисија за за разгледување 
на пријави за изработка на магистерски труд на студиска програма 
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Применета политика и дипломатија.
13. Донесување Одлука за набавка на книги.
14. Реферирање за состојбите со заверка и запишување на семестар, 

префрлување на студенти и пријавување на испити.
15. Донесување Одлука за формирање на Работна група за започнување 

на постапка за организација на меѓународна научна конференција.
16. Донесување Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на 

учебникот по предметот Вовед во право на ЕУ од д-р Љупчо Сотироски, 
наставник-доцент на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. 

17. Донесување Одлука за усвојување на извештај - рецензија на 
учебник по предметот Право на ЕУ правда и внатрешни работи од 
д-р Љупчо Сотироски, наставник-доцент на Правниот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

18. Барања од вработени.
19. Барања од студенти на прв циклус студии.
20. - Барања од студенти на втор циклус студии.
21. - Разно.

Донесени одлуки
 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-27/01 од 1.2.2012 

година од Кристина Јованова.
 – Одлука за замена на членови во Комисијата за самоевалуација на 

Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
 – Одлука за годишна претплата на Фискален практикум со Преглед на 

деловни прописи и информации, за 2012 година.
 – Одлука за утврдување на составот на Комисија за самоевалуација на 

Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
 – Одлука за избор на секретар. 
 – Одлука за Мимоза Галабовска, редовен студент на Правниот 

факултет, на насоката Применета политика и дипломатија-модул 
Европско право, за условно запишување во (5) петти семестар 
во учебната 2011/2012 година и условно полагање на предмет во 
февруарска сесија по Студиска програма 2009/2010 година.    

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 38/1 од 1.2.2012 
година поднесено од студентката Александра Илијева, со што одобри 
мирување на студиите поради финансиски причини во период од една 
година во втора година, трет семетар,во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 38/1 од 1.2.2012 година 
поднесено од студентот Данче Стефановска  со што одобри мирување 
на студиите поради финансиски причини во период од една година. 

 – Одлука за набавка на книги:  Општ дел граѓанско право;  Практикум 
граѓанско право; Практикум (нов), збирка.

 – Одлука за започнување постапка за отворање постдипломски студии 
на насоката Новинарство и односи со јавноста на Правниот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
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 – Одлука за ангажирање асистенти, преземање на предметите Трудово 
право, Стварно право и Меѓународно јавно право, во трет семестар за 
Студиската програма 2009/2010 година

 – Одлука за ангажирање на м-р Димитар Апасиев – асистент по 
предметот Историја на право, за преземање на предметот за 
Студиската програма 2010/2011г. на насоката Применета политика и 
дипломатија – Модул Европско право – Штип.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-31/2 од 1.2.2012 од 
Анита Бошевска-Филиповска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-33/7 од 1.2.2012 од 
Валерија Атанасовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/4 од 1.2.2012 г. 
од Адријана Донева.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/2 од 1.2.2012 г.  
од Александра Мишова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/15 од 1.2.2012 
г. од Димитар Атанасовски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/11 од 1.2.2012 
г. од Драгана Догазанска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/3 од 1.2.2012 г. 
од Елена Димитрова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/12 од 1.2.2012 
г. од Емилија Митрова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/14 од 1.2.2012 
г. од Јасмина Нофитова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/8 од 1.2.2012 г. 
од Јулијана Цавкова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/6 од 1.2.2012 г. 
од Марија Штерјова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/1 од 1.2.2012 г. 
од Мимоза Николовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/5 од 1.2.2012 г. 
од Снежана Пипонска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/10 од 1.2.2012 
г. од Татјана Илиевска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1502-34/5 од 14.12.2011 
г. од Натали Дечовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-20/56 од 4.10.2011 
г. од Срѓан Савески.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-33/13 од 1.2.2012 
г. од Билјана Стоилова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/14 од 1.2.2012 
г. од Весна Каракашовска.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/23 од 1.2.2012 
г. од Драганчо Георгиев.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/37 од 1.2.2012 
г. од Весна Милчева.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/29 од 1.2.2012 
г. од  Гоце Бучкоски.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/39 од 1.2.2012 
г. од Драгана Димова.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/41 од 1.2.2012 
г. од Драгана Догазанска.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/12 од 1.2.2012 
г. од Емилија Галабовска.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/35 од 1.2.2012 
г. од Јасмина Нофитова.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/21 од 1.2.2012 
г. од Јулијана Цавкова.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/38 од 1.2.2012 
г. од Кристиан Савев.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/7 од 1.2.2012 г. 
од Тасевска Маја.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/36 од 1.2.2012 
г. од Митревски Ангел.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/17 од 1.2.2012 
г. од Снежана Пипонска.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-32/7 од 27.1.2012 
г. од Александра Каскаровска, студент на  Правен факултет при 
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје и одобрување за 
префрлување на  правосудната насоката– Штип на Правниот 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден 
студент во прва година, прв семестар, во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-32/1 од 27.1.2012 
г. од Горан Миленковски, студент на Рударско-геолошки факултет 
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Штип и одобрување за 
префрлување на Правосудна насока – Штип на Правниот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден студент 
(како бранител) во прва година, прв семестар, во учебната 2011/2012 
година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-32/5 од 01.02.2012 
г. од Дејан Трајкоски, студент на Правниот факултет при Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје и одобрување за префрлување на 
Јавна администрација (модул Финансово право) – Кочани на Правниот 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден 
студент (припадник на безбедносните сили) во втора година, четврти 
семестар, во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-32/2 од 27.1.2012 
г. од Димитрие Здравковски, студент на Архитектонскиот факултет 
при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје и одобрување 
за префрлување на насоката Новинарство  – Штип на Правниот 
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факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден 
студент во прва година, втор семестар, во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-32/6 од 27.1.2012 г. 
од Дарко Стефановски, студент на  Правен факултет при Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје и одобрување за префрлување на 
Правосудната насоката на Правниот факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден студент во трета година, петти 
семестар во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-32/3 од 1.2.2012 
г. од Васил Трајков, студент на Правен факултет при Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ – Скопје и одобрување за префрлување на 
насоката Применета политика и дипломатија – Штип на Правниот 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден 
студент во прва година, прв семестар, во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-96/10 од 1.2.2012 
г. од Катерина Гацова студент на Факултет за безбедност - Скопје 
при Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола и одобрување за 
префрлување на насоката Применета политика и дипломатија – модул 
Европско право - Кочани на Правниот факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, како вонреден студент во прва година, прв 
семестар, во учебната 2011/2012 година.

 –  Одлука за  прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-31/1 од 27.1.2012 
година од Емил Јанев, редовен студент на ФМН – Физиотерапевти, 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и одобрување, префрлување 
од ФМН - Физиотерапевти Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип на  
Правен  факултет на Правосудна  насока – Штип, Студиска програма 
2011/2012 година,  Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, како редовен 
студент во прв семестар, прва година во учебната 2011/2012 година.

 – Одлука за прифаќање на Барањето од Венцо Стоилоски, редовен 
студент на Правниот факултет, на насоката Јавна администрација 
– Штип, при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип  и одобрување, 
префрлување како вонреден студент во прв семестар, по студиска 
програма 2009/2010 година, на Правниот факултет, на насоката Јавна 
администрација –Штип, при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за прифаќање на Барањето од Дермиша Османов, редовен 
студент на Правниот факултет на насоката Применета политика 
и дипломатија - Штип при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип  и 
одобрување, префрлување како вонреден студент во прв семестар, 
по студиска програма 2010/2011 година, на Правниот факултет, на 
насоката Применета политика и дипломатија - Штип  при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето од Шенај Османов, редовен 
студент на Правниот факултет на насоката Применета политика 
и дипломатија - Штип при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип  и 
одобрување, префрлување како вонреден студент во прв семестар, 
по студиска програма 2010/2011 година, на Правниот факултет, на 
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насоката Применета политика и дипломатија - Штип при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/15 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Адријана Донева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/5 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Адријана Донева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/11 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Александра Мишова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/48 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентот Димитар Атанасовски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/40 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентот Дарко Стефановски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/30 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентот Дејан Трајкоски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/3 од 27.1.2012 г. 
поднесено од студентот Димитрие Здравковски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/26 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Драгана Догазанска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/24 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Елена Димитрова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/15 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Јасмина Нофитова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/9 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Јулијана Цавкова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-32/4 од 01.02.2012 
поднесено од студентот Катерина Гацова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/7 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Марија Штерјова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/9 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Мимоза Николовска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/27 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Николинка Трајанова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/6 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Снежана Пипонска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/11 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Татјана Илиевска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/28 од 1.2.2012 г. 
поднесено од студентката Емилија Митрова.

 – Одлука за прифаќање Пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Гоце Алексов под наслов „Концептот за европско 
граѓанство во Европската унија“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатката Сања Серафимова под наслов „Европската димензија 
на јавните набавки во Република Македонија“.

 – Одлука за за усвојување на извештајот-рецензијата за учебникот по 
предметот Вовед во право на ЕУ од д-р Љупчо Сотироски – доцент 
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на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
 – Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата за учебникот по 

предметот Право на ЕУ правда и внатрешни работи од д-р Љупчо 
Сотироски – доцент на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Одлука за усвојување извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд, на кандидатот Борис Гудев под наслов                               
„Заштита на човековите права во полициската постапка“. 

 – Одлука за формирање работна Комисија за започнување на постапка 
за организација на Меѓународна научна конференција.

 – Одлука за формирање Комисија за пресметување на трошоци на 
чинење на студентско место.

 – Одлука за формирање Комисија за формирање Комисија за 
разгледување на пријави за изработка на магистерски труд на 
студиска програма Јавна администрација.

 – Одлука за формирање Комисија за формирање Комисија за 
разгледување на пријави за изработка на магистерски труд на 
студиска програма Правосудна насока.

 – Одлука за формирање Комисија за формирање Комисија за 
разгледување на пријави за изработка на магистерски труд на 
студиска програма Примента политика и дипломатија.

 – Одлука за формирање Комисија за самоевалуација.
 – Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерски труд на 

кандидатката Катерина Халачева.
 – Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерски труд на 

кандидатот  Панче Едровски.  
 – Одлука за утврдување на составот на Наставно-научниот совет, 

за летниот семестар во учебната 2011/2012 година на Правниот 
факултет.                   

 – Одлука за спроведување на оценување на испитите по предметите за 
претходни генерации.

 – Предлог-одлука за ангажирање на стручњак од практиката Владимир 
Стојаноски – судија во Уставен суд,

 – Предлог-одлука за ангажирање на стручњак од практиката Душко 
Миновски.

 – Предлог-одлука за ангажирање на стручњак од практиката Снежана 
Лупевска – новинар.

Дневен ред од седницата на 7.2.2012 година
1. Донесување Одлука за одлагање датум за одбрана на магистерски 

труд на кандидатот Борис Гудев.

Донесени одлуки
 – Одлука за одлагање датум за одбрана на магистерски труд на 

кандидатот Борис Гудев.
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Дневен ред од седницата на 6.3.2012 година
1. Усвојување на записникот од 65-тата седница на ННС. 
2. Усвојување на записникот од 66-тата седница на ННС. 
3. Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на текстови 

и настап на ораторски вечери.
4. Разгледување на преземени обврски во врска со утврдување на 

институции за пракса.
5. Донесување Одлука за одобрување на средства за учество на 

конференција заради презентирање на прифатен труд и објавување 
на истиот од доц.д-р Јадранка Денкова.

6. Донесување Одлука за упис на студенти на прв циклус студии за 
учебната  2012/2013 година на Правен факултет.

7. Донесување Одлука за упис на студенти на втор циклус студии за 
учебната  2012/2013 година на Правен факултет.

8. Донесување Одлука за формирање на Комисија за изготвување на 
елаборати за втор циклус студии по новинарство и односи со јавноста

9. Предлог-процедура за прием и разгледување на пријави за изработка 
на магистерски труд на Правен факултет.

10. Донесување Одлука за набавка на книги (од книжарницата на Правен 
факултет во Скопје) и од други книжарници.

11. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звање асистент 
за научната област меѓународно јавно право на Правниот факултет 
во Кочани, според рефератот од Рецензентската комисија објавен во 
Универзитетски билтен бр. 73 од 30 јануари 2012 г.

12. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор 
на еден соработник во звање асистент за научната област граѓанско 
право на Правниот факултет во Кочани, според Конкурс објавен во 
дневниот весник „Дневник“ на 15.2.2012 година.

13. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден 
соработник во звање асистент за научната област уставно право.

14. Донесување Одлука за условно полагање во априлска сесија за 
студентот Ненад Шукриев со број на индекс 0725. 

15. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Виктор 
Вацев.

16. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Иванчо 
Коцевски.

17. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Марина Ташкова.

18. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Љупчо 
Тасев.

19. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Јорданка Димчева.

20. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот 
Александро Штерјов.

21. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Катерина Ѓоргиев.
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22. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на студентот Стевчо 
Донев под наслов „Правната рамка за борба против организираниот 
криминал и криминално (злосторничко) здружение во националните 
закони и меѓународното право“.

23. Донесување Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатката Катерина 
Халачева  под наслов „Меѓународниот центар за решавање на 
инвестициони спорови како мехнизам за заштита на мeѓународниот 
елемент при инвестирањето во Република Македонија“.

24. Донесување Одлука за усвојување на пријава за магистерски труд 
од кандидатот Сашко Милев на тема „Ефикасноста на комисиите 
за одлучување по прекршоци при Министерството за внатрешни 
работи“ и донесување на одлука за одредување на ментор.

25. Донесување Одлука за избор на на еден соработник во звање 
асистент за научната област Деловно право на Правниот факултет 
во Кочани, според рефератот од Рецензентската комисија објавен во 
Универзитетски билтен бр. 74 од 15 февруари  2012 г.

26. Барања од вработени.
27. Барања од студенти.
28. Разно.

Донесени одлуки
 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство за 

доц.д-р Јадранка Денкова.
 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1506-67/5 од 24.2.2012 година 

од  Марија Костовска.
 – Одлука за број на студенти за упис на Правниот факултет за учебната 

2011/2012 година за прв циклус на студии.
 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-96/33 од 7.2.2012 

година од Драгица Далчева.
 – Одлука за избор на м-р Владимир Митревски, во звање асистент за 

научната област деловно право.
 – Одлука за избор на м-р Дејан Маролов, во звање асистент за научната 

област меѓународно јавно право.
 – Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 1602-102/6 од 

2.2.2012 г. од  Комисија за разгледување на пријави за изработка на 
магистерски труд на студиска програма Правосудна насока.

 – Одлука за формирање Комисија за изготвување на Елаборат за втор 
циклус студии на Новинарство и односи со јавноста.

 – Одлука за формирање Комисија за оценка на текстови и настап на 
Ораторски вечери.

 – Одлука за набавка на книги од книжарница на Правен факултет при 
УКИМ – Скопје и од други книжарници за потребите на Правниот 
факултет. 

 – Одлука за набавка на книга со наслов Граѓанско процесно право, II 
том.
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 – Одлука доделување на награди за студентите кои ќе ги освојат првите 
три места на Ораторските вечери.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето  од  Ненад Шукриев,  студент  на 
Правниот факултет на насоката Применета политика и дипломатија 
– модул Европско право – Штип.

 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Тодор Витларов по предметот 
Казнено право, за преземање на предметот за Студиската програма 
2009/2010 г. на Правниот факултет. 

 – Одлука за ангажирање на доц.д-р Снежана Гушева по предметот 
Уставно право, за преземање на предметот за Студиската програма 
2009/2010, 2010/2011 година на Правниот факултет. 

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1506-67/6 од 24.2.2012 година 
од Марија Костовска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/42 од 17.2.2012 г. 
поднесено од студентот Александар Ванчоски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/47 од 17.2.2012 г. 
поднесено од студентот Бојан Ванчоски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/49 од 5.3.2012 г. 
поднесено од студентката Емилија Гогушевска.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Александро Штерјов под наслов „Проблемот на 
Република Македонија со азил и миграција“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Виктор Вацев под наслов „Внатрепартиската селекција 
на кандидати за носители на јавни функции“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Иванчо Коцевски под наслов „Образованието, 
вработувањето и политичката неутралност на вработените во МВР, 
во Источен плански регион“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатката  Јорданка Димчева под наслов „Споредбено-правни 
аспекти на семејното насилство“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатката Катерина Ѓеорѓиев под наслов „Југоисточниот плански 
регион на Република Македонија во процесот на регионализација“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот  Љупчо Тасев под наслов „Притворот пред судењето во 
предметите од областа на организираниот криминал“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидаткатаМарина Ташкова под наслов „Предности и слабости на 
медијацијата во кривичната постапка“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Сашко Милев под наслов „Ефикасноста на комисиите 
за одлучување по прекршоци при Министерството за внатрешни 
работи“.
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 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1502-сл од 8.2.2012 година 
од  Александар Дошев, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет на  насоката Применета политика и дипломатија при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден соработник во 
звање асистент за научната област уставно право. 

 – Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на втор 
циклус студии во учебната 2012/2013 година на Правниот факултет.

 – Одлука за усвојување на извештајот на Рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Стевчо Донев под наслов                                      
„Организиран криминал и криминално (злосторничко) здружение во 
законот во националното и меѓународно право“. 

 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд, на кандидатката Катерина Халачева 
под наслов: „Меѓународниот центар за решавање на инвестиционите 
спорови како маханизам за заштита на меѓународниот елемент при 
инвестирањето во Република Македонија “. 

 – Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
соработник во сите  звање асистент од научната област граѓанско 
право.

Дневен ред од седницата на 3.4.2012 година

 – Усвојување на записникот од 67-тата седница на ННС. 
1. Донесување Одлука за давање согласност за вршење високообразовна 

дејност за втор циклус студии на Правен факултет во Кичево за 
доц.д-р Љупчо Сотироски. 

2. Донесување Одлука за набавка на книги.
3. Донесување Одлука за активирање на Дисциплинска комисија на 

Правен факултет.
4. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Симо 

Петров.
5. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 

Деспина Симеонова.
6. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 

Милица Гаврилова.
7. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Борчо 

Белогаски.
8. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 

Драгана Јовановиќ.
9. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 

Елена Цикарска.
10. Барање од Марина Никова, студентка на втор циклус студии за 

промена на тема и ментор за изработка на магистерски труд.
11. Барања од вработени.
12. Барања од студенти.
13. Разно.
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Донесени одлуки
 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-96/57 од 3.4.2012 

година од Катерина Јанева.
 – Одлука за давање согласност на доц.д-р Љупчо Сотироски, наставник 

на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
по барање на Правниот факултет – Кичево при Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола.

 – Одлука за набавка на книги.
 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-27/2 од 2.4.2012 

година од Тоше Илиев.
 – Одлука за ангажирање на нас.доц. д-р Мелина Гризо и м-р Димитар 

Апасиев, помлад асистент, по предметот Историја на правото, 
за преземање на предметот  за Студиската програма 2009/2010, 
2010/2011 година на Правниот факултет. 

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-96/52 од 27.3.2012 година 
од Ангелчо Јовановски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-96/52 од 27.3.2012 година 
од Стефанија Ристова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/61 од 3.4.2012 
поднесено од студентката Ангела Атанасова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/62 од 3.4.2012 г. 
поднесено од студентката Драгана Димова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/58 од 3. 4.2012 г. 
поднесено од студентката Наташа Трајковиќ.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/60 од 3.4.2012 г. 
поднесено од студентката Сања Ристова.

 – Одлука за прифаќање на Пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Борчо Белогаски под наслов „Разбојништвата 
во Република Македонија – криминалистичко-психолошки 
карактеристики“.

 – Одлука за прифаќање на Пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатката Деспина Симонова под наслов „Предрасудите 
за професионална ангажираност на жената во МВР на Република 
Македонија“.

 – Одлука за прифаќање на Пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатката Драгана Јовановиќ под наслов „Споредбена 
анализа на тоталитарни идеологии со посебен осврт на фашизмот и 
нацизмот“.

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатката Елена Цикарска под наслов „Казнената политика и 
нејзиното влијание врз намалувањето на криминалитетот со осврт на 
апелационо подрачје - Штип“.

 – Одлука за прифаќање на Пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатката Милица Гаврилова под наслов „Заштитата на 
човековите права и слободи во судските постапки“.
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 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/50 од 21.3.2012 
година од Анѓела Атанасова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-96/55 од 2.4.2012 година 
од Драгана Димова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-96/56 од 2.4.2012 година 
од Наташа Трајковиќ.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/54 од 2.4.2012 година 
од Сања Ристова.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/51 од 21.3.2012 
година од Слаѓана Јовановска.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/62 од 3.4.2012 година 
од Драгана Димова.

 – Одлука за формирање на  Дисциплинска комисија на Правниот 
факултет.

Дневен ред од седницата на 8.5.2012 година
 – Усвојување на записникот од 68-тата седница на ННС. 

1. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за  
избор на еден соработник во звање асистент за научната област 
уставно право. 

2. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за прв циклус студии 
за Правен факултет.

3. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Илчо 
Петровски.

4. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Верица Ристова.

5. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Емица Голомеова.

6. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Никица Ѓорѓиева.

7. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатката 
Надица Танчева-Тулиева.

8. Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на 
магистерски труд од кандидатката Ефимија Вујовиќ под наслов 
„Влијанието на образованието, правата, обврските и заштитата на 
работниците врз работниот однос“.  

9. Барања од вработени.
10. Барања од студенти.
11. Разно.

Донесени одлуки
 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма Јавна 

администрација на втор циклус студии на Катедрата за политички 
и правно-политички науки на Правниот Факултет, во траење од 1 
годинa, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот по 
завршените студии на втор циклус: магистер по јавна администрација 
со 60 ЕКТС,  VII А според НРК.
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 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Јавна администрација на втор циклус студии на катедрата Политички 
и правно-политички науки на Правниот факултет, во траење од 2 
години, 120 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот по 
завршените студии на втор циклус: магистер по јавна администрација, 
со 120 ЕКТС,  VII A според НРК.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Комуникациски менаџмент и односи со јавноста на втор циклус 
на студии на Катедрата за новинарство и медиуми на Правниот 
факултет, во траење од 2 години, 120 ЕКТС со научен назив со кој се 
стекнува студентот по завршените студии на втор циклус:  магистер 
по комуникациски менаџмент и односи со јавноста со 120 ЕКТС,  VII 
A според НРК.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Комуникациски менаџмент и односи со јавноста на втор циклус 
на студии на Катедрата за новинарство и медиуми на Правниот 
факултет, во траење од 1 година 60 ЕКТС, со научен назив со кој се 
стекнува студентот по завршените студии на втор циклус:  магистер 
по комуникациски менаџмент и односи со јавноста со 60 ЕКТС, VII 
А според НРК.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Масовни комуникации и менаџмент во медиумите на втор циклус 
на студии на Катедрата за новинарство и медиуми на Правниот 
факултет, во траење од 1 година, 60 ЕКТС со научен назив со кој се 
стекнува студентот по завршените студии на втор циклус: магистер 
по масовни комуникации и менаџмент во медиумите со 60 ЕКТС, VII 
А според НРК.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Масовни комуникации и менаџмент во медиумите на втор циклус 
на студии на Катедрата за новинарство и медиуми на Правниот 
факултет, во траење од 2 години, 120 ЕКТС, со научен назив со кој се 
стекнува студентот по завршените студии на втор циклус: магистер 
по масовни комуникации и менаџмент во медиумите со 120 ЕКТС,  
VII A според НРК.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правосудна насока на втор циклус студии на Катедрата за деловно 
право на Правниот факултет, во траење од 2 години, 120 ЕКТС со 
научен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на 
втор циклус: магистер на правни науки – Правосудна насока со 120 
ЕКТС, VII A според НРК. 

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правосудна насока на втор циклус на студии на Катедрата за деловно 
право на Правниот факултет, во траење од 1 годинa, 60 ЕКТС, со 
научен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на 
втор циклус:  магистер на правни науки – Правосудна насока со 60 
ЕКТС,  VII А според НРК.
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 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Применета политика и дипломатија на втор циклус на катедрата 
Политички и правно-политички науки на студии на Правниот 
факултет, во траење од 1 годинa, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се 
стекнува студентот по завршените студии на втор циклус: магистер 
на политички науки – применета политика и дипломатија со 60 ЕКТС,  
VII А според НРК.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Применета политика и дипломатија на втор циклус студии на 
катедрата Политички и правно-политички науки на Правниот 
факултет, во траење од 2 години, 120 ЕКТС, со научен назив со кој се 
стекнува студентот по завршените студии на втор циклус: магистер 
на политички науки – Применета политика и дипломатија со 120 
ЕКТС,  VII A според НРК. 

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Применета политика и дипломатија (3+1),  на прв циклус студии на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правни студии – Административно  право (3+1),  на прв циклус студии 
на Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правни студии – Граѓанско право (3+1), на прв циклус студии на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правни студии – Деловно право (3+1), на прв циклус студии на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правни студии – Казнено  право (3+1),  на прв циклус студии на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правни студии –   Меѓународно право и меѓународни односи (3+1), 
на прв циклус студии на Правниот факултет при Универзитет „Гоце  
Делчев“ - Штип

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Новинарство и односи со јавноста (3+1),  на прв циклус студии на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ - Штип

 – Одлука за усогласување и акредитација на студиската програма 
Правни студии –   Финансово право (3+1),  на прв циклус студии на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ - Штип

 – Одлука за усогласување и акредитација на Елаборатот на студиските 
програми  на прв циклус студии на Правниот факултет при 
Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип

 – Одлука за усогласување и акредитација на Елаборат на студиските 
програми  на втор циклус студии на Правниот факултет при 
Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип
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 – Одлука за ангажирање на Митко Петров за реализација на вежби по 
предметот Спортски активности на Правен факултет

 – Одлука за не прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатотката Верица Ристова  под наслов:„ Хиерархиската 
поставеност на државната управа во РМ – надлежност, принципи и 
перспективи во функционирањето“.

 – Одлука за не прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Илчо Петровски  под наслов:„ Медијацијата во 
Република Македонија во Кривичната област со посебен осврт на 
Законот за малолетничка правда и ЗКП“.

 – Одлука за одобрување на научната област за научно усовршување – 
докторски студии на кандидатот м-р Димитар Апасиев, вработен на 
Правниот факултет при Универзитет„Гоце Делчев“-Штип.

 – Одлука за ангажирање на  м-р Димитар Апасиев, помлад асистент, по 
предметот Римско право, за преземање на предметот Римско право  
за студиските програми  2009/2010, 2010/2011 година на Правниот 
факултет 

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/64 од 08.05.2012 
поднесено од студентот Валентина Пачарска

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатотката Надица Танчева-Тулиева под наслов:„ 
Парламентарното право на Европската унија и влијанието врз 
демократските процеси“.

 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатотката Никица Георгиева под наслов:„Болоњската 
декларација и високото образование во Република Македонија “.

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1506-67/9 од 26.03.2012 година  
од  Дејан Најдовски ,  студент на втор циклус студии  на Правниот 
факултет

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1506-67/8 од 26.03.2012 година  
од  Љубица Горческа ,  студент на втор циклус студии  на Правниот 
факултет

 – Одлука за прифаќање на барањето со дел. бр. 1505-96/62-1 година, од 
Валентина Пачарска

 – Одлука за  формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
соработник во звање асистент за научната област: „Уставно право“

 – Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд, 
под наслов: „ Влијанието на образованието, правата, обврските и 
заштитата на работниците врз работниот однос“  на кандидатката  
Ефимија Вујовиќ

Дневен ред од седницата на 29.05.2012 година
1. Донесување на одлука  за избор на еден соработник во сите  звање 

асистент од научната област„Граѓанско право“ на  Правниот 
факултетот  при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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2. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Петар 
Дескоски.

3. Разгледување на  корегирана пријавата за магистерски труд од 
кандидатот Илчо Петровски

4. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Велко 
Страшевски.

5. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Љупчо 
Докузов.

6. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Марина 
Никова.

7. Донесување на одлука за формирање на рецензентска комисија за 
скрипта и практикум по предметот Меѓународно јавно право.

8. Донесување на одлука за усвојување на извештајот од рецензентската 
комисија за оценка на магистерскиот труд на студентот Панче 
Едровски под наслов: „Применета на Европската конвенција за 
човекови права и судовите во Република Македонија со посебен осврт 
на правото на слобода (чл.5) и правото на правично судење (чл.6)“.

9. Донесување на одлука за покриеност на наставата за зимски семестар 
прв циклус студии за учебната 2012/2013.

10. Донесување на одлука за покриеност на наставата за втор  циклус 
студии за учебната 2012/2013.

11. Донесување на одлука за утврдување на број на студенти за  упис  на 
втор циклус студии за учебната 2012/2013.

12. Барања од вработени,
13. Барања од студенти,
14. Разно.

Донесени одлуки

 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Владимир Ортаковски на прв 
циклус студии

 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Дејан Витански на прв циклус 
студии

 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Лазар Нанев на прв циклус студии
 – Одлука за  ангажирање на доц. д-р Мелина Гризо на прв циклус студии
 – Одлука  за ангажирање на проф. д-р Милан Илиевски на прв циклус 

студии
 – Одлука за ангажирање на наслов. доц. д-р Снежанка Гушева на прв 

циклус студии
 – Одлука за ангажирање на доц. д-р Тодор Витларов на прв циклус 

студии
 – Одлука за ангажирање на Проф.д-р Виолета Николова на прв циклус 

студии 
 – Одлука за прифаќање на барањето со дел. бр. 1505-96/66 од 23.05.2012 

година од Татјана Блажевска,
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 – Одлука за давање согласност на Доц.д-р Сузана Џамтовска , наставник 
на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  

 – Одлука за избор М-р Марија Радевска, се избира во звање асистент за 
научната област Граѓанско право.

 – Одлука за избор на рецензенти за издавање на Практикум, под  наслов
 –  „Меѓународно јавно право“
 – Одлука за избор на рецензенти за издавање на Скрипта, под  наслов
 –  „Меѓународно јавно право“
 – Одлука покриеност на наставата за втор циклус студии  на Правен 

факултет, за учебната 2012/2013 година.  
 – Одлука покриеност на наставата за прв циклус студии  на Правен 

факултет, за учебната 2012/2013 година.  
 – Одлука за ангажирање на асс.м-р Ана Никодиновска по предметот 

Меѓународно јавно право, за преземање на предметот  за студиската 
програма 2010/2011 година на Правниот факултет 

 – Одлука за ангажирање на нас.доц. д-р Методи Хаџијанев по предметот 
Римско право, за преземање на предметот  за студиската програма 
2009/2010 година на Правниот факултет 

 – Одлука за ангажирање на асс.м-р Ана Никодиновска по предметот 
Социологија на правото, за преземање на предметот  за студиската 
програма 2010/2011 година на Правниот факултет 

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1505-96/65 од 18.05.2012 
година  од Валентина Пачарска, 

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатотот Велко Страшески под наслов:„ Признавање и 
извршување на арбитражни одлуки“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатотот Илчо Петровски под наслов:„ Мирно (алтернативно) 
решавање на работните спорови во Република Македонија

 – Одлука за прифаќање  пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатотот Петар Дескоски под наслов:„ Ефектите од правото 
на родителски додаток за трето дете, врз хуманата популациона 
политика, со посебен осврт на ефектите во општина Кавадарци и 
Росоман

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 
насловно звање насловен доцент од наставно-научната област 
Граѓанско право.

 – Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на втор 
циклус студии во учебната 2012/2013 година на Правниот факултет.

 – Одлука за усвојување извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд, на кандидатот Панче Едровски под 
наслов: „Примената на Европската конвенција за човекови права и 
судовите во република Македонија со посебен осврт на правото на 
слобода (чл.5) и правото на правично судење (чл.6)“. 

 – Одлука за немање на условно полагање на предмети на Правниот 
факултет, на прв циклус студии
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 – Одлука за формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти 
на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2012/2013 година.  

 – Одлука за формирање Конкурсна комисија, за разгледување на 
пријави од кандидати за упис на втор циклус студии на  Правниот 
факултет при универзитет „Гоце делчев“ – Штип, во учебната 
2012/2013 година.

 – Одлука за не прифаќање на барањето бр. 1505-96/63 од 18.05.2012 
година  од Маја Ќурчиска

 – Одлука за отфрлање на Приговорот бр.1505-96/65 од 23.05.2012 
година, поднесен од Дејана Арсова,  студент  на Правниот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

 – Одлука за  прифакање на Приговорот бр.1607-163/1 од 25.05.2012 
година, поднесен од Петар Богојески,  студент  на Правниот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Дневен ред од седницата на 04.07.2012 година
 – Усвојување на записникот од 69 тата  и 70 таседница на ННС 

1. Донесување на одлука за давање согласност за доц.д-р Војо Беловски 
за ангажирање на Економски факултет при УГД по предметот 
Трговско право.

2. Донесување на одлука за усвојување на Правилник за внатрешните 
односи и работењето на Правен факултет.

3. Донесување на Одлука за усвојување на Деловник за работана ННС  
на Правен факултет.

4. Донесување на одлука за давање согласност за доц.д-р Љупчо 
Сотироски за ангажирање на ФТБЛ при УГД по предметот Трговско 
право.

5. Донесување на одлука за давање согласност за проф.д-р Јован Ананиев  
за ангажирање на Земјоделски факултет при УГД по предметот:ЕУ – 
заедничка земјоделска политика и Земјоделска и рурална политика.

6. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Бобан 
Гацов.

7. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Стево 
Насковски.

8. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот 
Рахилка Васкова.

9. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот 
Горанчо Димитров.

10. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Томе 
Стојанов.

11. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Љупчо 
Докузов.

12. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Анета 
Божинова.

13. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Маја 
Захаријева Ситновска.
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14. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот 
Валентина Спасова Јованова.

15. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Јовица 
Страшевски.

16. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Љупка 
Димитровска.

17. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Станка 
Ивановска.

18. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Виктор 
Марјанов.

19. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот Емица 
Голомеова.

20. Разгледување на пријавата за магистерски труд од кандидатот 
Силвана Захаријева Стоилкова.

21. Донесување на одлука за давање согласност за доц.д-р Сузана 
Џамтоска Здравковска за ангажирање на ФТБЛ при УГД 

22. Барања од вработени,
23. Барања од студенти;
24. Разно.

Донесени одлуки
 – Одлука за  одобрување на отсуство за патување во странство за 

проф.д-р Јован Ананиев
 – Одлука за прифаќање на барањето со дел. бр. 1505-96/69 од 02.07.2012 

година од Ненад Шукриев, вонреден студент на Правниот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,  

 – Одлука за давање согласност на Доц.д-р Војо Беловски, наставник 
на  Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  

 – Одлука за давање согласност на Доц.д-р Љупчо Сотироски, наставник 
на  Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/52 од 04.07.2012 
поднесено од студентот Александар Иванов

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-97/55 од 03.07.2012 
поднесено од студентот Слаѓана Јовановска.

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1505-96/73 од 02.07.2012 
година  од Ангела Атанасова

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1505-96/71 од 02.07.2012 
година  од Наташа Тајковиќ

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1505-96/59 од 03.04.2012 
година  од Сања Ристова

 – Одлука за  прифаќање на барањето бр. 1505-96/72 од 02.07.2012 
година  од Слаѓана Јовановска

 – Одлука за усвојување на на Деловник за работатта на ННС  на Правен 
факултет.

 – Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Правниот факултет.
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 – Одлука за усогласување на студиската програма Правосудна 
насока со 300 ЕКТС на прв циклус студии на Правен факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во траење од пет (5) години.

 – Одлука по барање бр. 1505-96/70 од 02.07.2012 година  од Елизабета 
Спасовска

 – Одлука за отфрлање на Приговорот бр.1607-185/1 од 27.06.2012 
година, поднесен од Александра Петровска,  студент  на Правниот 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

 – Одлука за отфрлање на Приговорот бр.1607-180/1 од 22.06.2012 
година, поднесен од Цветанка Јованова,  студент  на Правниот 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Дневен ред од седницата на 09.07.2012 година
1. Донесување на одлука за избор на еден соработник во звање асистент 

за научната област Уставно право по конкурс објавен на 03.04.2012 
во дневниот весник Дневник и Lajm.

2. Донесување на одлука за измена и доплонување на одлука бр.1602-
165/30 од 30.05.2012 за формирање Конкурсна комисија за упис на 
студенти на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2012/2013 година.  

Донесени одлуки
 – Одлука за М-р Владимир Арсов, не се избира во звање асистент за 

научната област Уставно право.
 – Одлука за измена на одлука бр.1602-165/30 од 30.05.2012 за 

формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти на прв циклус 
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
во учебната 2012/2013 година.  

Дневен ред од седницата на 04.09.2012 година
1. Донесување на одлука за распишување на конкурс за избор на еден 

соработник во звање асистент за научната област правни науки.
2. Донесување на одлука за распишување на конкурс за избор на еден 

наставник за научната област Деловно право.
3. Донесување на Одлука за измена и дополнување на одлука за 

покриеност на наставата за учебната 2012-2013 година.
4. Донесување на Одлука за усвојување на рецензии за Зборник на 

трудови.
5. Донесување на Одлука за состав на ННС на Правен факултет.
6. Донесување на Одлука за ангажирање на професори на Правен 

факултет.
7. Барања од вработени,
8. Барања од студенти;
9. Разно.
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Донесени одлуки
 – Одлука за  одобрување на отсуство за патување во странство проф. 

д-р Јован Ананиев.  
 – Одлука за  одобрување на отсуство за патување во странство доц. д-р 

Љупчо Сотироски.
 – Одлука за  ангажирање на редовен професор во пензија за прв циклус 

проф. д-р Гале Галев.
 – Одлука за ангажирање на визитинг-професор (Visiting Professor) 

за прв циклус студии на Правниот факултет за учебната 2012/2013 
година проф. д-р Кристин Витнбл (Kristine Whithnable).

 – Одлука за ангажирање на д-р Љупчо Сотироски по предметот 
Меѓународно јавно право  за Студиската програма 2012/2013 г. на 
Правен факултет, во трет семестар (зимскиот семестар),  на насоките: 
Јавна администрација, Правосудна насока, Применета политика и 
дипломатија, Новинарство и односи со јавноста. 

 – Одлука за позитивно мислење на авторезиме од докторската 
дисертација на м-р Дарко Спасевски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-96/134 од 4.9.2012 
година од Васко Николов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 - 96/97 од 4.9.2012 
година поднесено од студентот Слаѓана Стоименова, со што одобри 
мирување на студиите поради финансиски причини во период од една 
година. 

 – Одлука за  прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-96/107 од 4.9.2012 
година од Петар Трбоевиќ.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/113 од 4.9.2012 
г. од Сања Ефтимова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/26 од 4.9.2012 
г. од Данче Хаџикотарова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/22 од 31.8.2012 
г. од Дејан Иванов.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/28 од 4.9.2012 
г. од Викторија Николова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/29 од 4.9.2012 
г. од Драган Јанев.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/30 од 4.9.2012 
г. од Сања Велинова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/16 од 16.8.2012 
г. од Сашко Милошев.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/31 од 4.9.2012 
г. од Бојан Стојмановски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/32 од 4.9.2012 
г. од Дарко Митевски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/33 од 4.9.2012 
г. од Здравко Кескинов.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/21 од 31.8.2012 
г. од Кристина Стоилковска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/10 од 4.9.2012 
г. од Аце Тушев.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/23 од 4.9.2012 
г. од Костадинов Андрај.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-31/3 од 31.08.2012  
од Сашо Шарац.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/27 од 4.9.2012 
г. Апостолова Мирјана.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/20 од 21.8.2012 
г. од Валентина Данилова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/19 од 21.8.2012 
г. од Верица  Данилова.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр.1505-33/24 од 4.9.2011 
г. од Горанчо Апостолов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/18 од 21.8.2012 
г.  од Александра Игнатова.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/25 од 4.9.2012 
г. од Ѓорги Ципушев.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-31/5 од 4.9.2012 г. 
од Александар Николов.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/16 од 4.9.2011 
г. од Сребрица Анастасовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/11 од 4.9.2011 
г. од Јовица Николов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/15 од 4.9.2011 
г. од Марија Лазовска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/17 од 4.9.2011 
г. од Срѓан Ѓорѓевиќ.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/24 од 4.9.2012  
г. од  Бојан Јакимов.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/21 од 4.9.2012 
г. од  Милан Лазаревски.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/18 од 4.9.2012 
г. од  Ивана Панковска.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/23 од 4.9.2012 
од  Давид Гоцевски.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/22 од 4.9.2012 
г. од  Иван Багевски.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/12 од 31.8.2012 
г. од  Сања Бизоeва.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/12 од 31.8.2012 
г. од  Фросина (Павлова) Станојковска.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/19 од 4.9.2012 
г. од Елена Балоска. 
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/20 од 4.9.2012 
г. од  Фросина Балоска.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-31/4 од 4.9.2012 г. 
Даниела Ќосевска.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/8 од 21.8.2012 
г. од  Бојан Божиновски.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/9 од 21.8.2012 
г. од Цонка Христова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/76 од 21.8.2012 
поднесено од студентот Александра Игнатова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/103 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Сребреница Анастасовска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/94 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Апостолов Горанчо.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/105 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Мирјана Апостолова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/125 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Елена Балоска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/126 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Фросина Балоска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/80 од 21.8.2012 
поднесено од студентот Бојан Божиновски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/132 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Бојан Јакимов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/104 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Даниела Ќосевска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/133 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Здравко Кескинов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/128 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Иван Багевски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/87 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Јовица Николов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/108 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Костадин Кречев.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-96/89 од 31.8.2012 
поднесено од студентот Кристина Стоилковска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/102 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Марија Лазовска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/127 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Милан Лазаревски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/115 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Ивана Панковска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/91 од 31.8.2012 
поднесено од студентот Сања Бизоева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/106 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Срѓан Ѓорѓевиќ.
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 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/92 од 31.8.2012 
поднесено од студентот Фросина (Павлова) Станојковска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/83 од 21.8.2012 
поднесено од студентот Цонка Христова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/129 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Бојан Стојмановски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/79 од 21.8.2012 
поднесено од студентот Валентина Данилова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/77 од 21.8.2012 
поднесено од студентот Верица Данилова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/110 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Викторија Николова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/130 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Дарко Митевски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/111 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Драган Јанев.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/100 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Ѓорги Ципушев.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/118 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Иван Наков.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/109 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Андреј Костадинов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/123 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Павле Цветановски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/120 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Сања Велинова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/116 од 4.9.2012 
поднесено од студентот Сања Ефтимова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-97/58 од 16.8.2012 
поднесено од студентот Сашко Милошев.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Анета Божинова  под наслов „Запишување на права на 
недвижности во катастарот на недвижности“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Бобан Гацов под наслов „Образованието, основните 
принципи и критеруми за вработување во органите на јавната 
администрација“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Валентина Спасова-Јованова под наслов „Извршување и 
правото на исполнување на обврски“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Виктор Марјанов под наслов „Остварување на правото 
на безбедност и здравје при работа во стопанството на Република 
Македонија во периодот 2001-2010“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Горанчо Димитров под наслов „Елиминирање на 
дискриминација при вработување во јавната администрација“.
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 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Емица Голомеова под наслов „Превенција на малолет-
ничката деликвенција и анализа на законската регулатива и пракса“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Јовица Страшевски под наслов „Дијаспората и нејзината 
улога во надворешната политика на РМ“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Љупка Димитровска под наслов „Политичка комуника-
ција – основи, искуства, компаративна анализа“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Љупчо Докузов под наслов „Степенот на применливост 
на европската конвенција за заштита на човековите права-условена 
од поставеноста на правниот систем во РМ“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Маја Захариева-Ситновска под наслов „Превенција на 
семејното насилство над жените во РМ“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Маргарета Алчинова под наслов „Односот на меѓународ-
ното право право со правото на Европската унија“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Марина Никова под наслов „Ефектите од глобализација-
та како меѓународен економски процес“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Ленче  Митева под наслов „Правните аспекти на облици-
те и факторите на мобинг во РМ“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Рахилка Васкова под наслов „Криминолошките аспекти 
на малолетничката  деликвенција со посебен осврт на ЗМП“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Станка Ивановска  под наслов „Инструмент за претпри-
стапна помош“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Стево Насковски  под наслов „Лобирањето во диплома-
тијата“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Томе Стојанов  под наслов „Вработување и еднакви 
можности на жените и мажите во Министерството за внатрешни 
работи на РМ“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Мирјанка Гоцевска-Стефановска под наслов „Европската 
и националната димензија на жалбената постапка“.

 – Одлука за прифаќање пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Силвана Захаријева-Стоилкова под наслов 
„Образованието, вработувањето и менаџирањето со човековите 
ресурси во локалната самоуправа“.
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 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/95 од 4.9.2012 
поднесено од Горанчо Апостолов, студент на применета политика и 
дипломатија-модул Европско право за активирање на студиите, на 
студиска програма 2011/2012 год.,во учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/124 од 4.9.2012 
поднесено од Дејан Брзаковски, студент на  насоката Применета 
политика и дипломатија модул  Европско право, за активирање 
на студиите, на Студиска програма 2009/2010 год.,во учебната  
2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/99 од 4.9.2012 
поднесено од Иван Павловски, студент на Правосудна насока, за 
активирање на студиите, на Студиска програма 2010/2011 год., во 
учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на барањето бр. 1505 – 96/85 од 31.08.2012 
поднесено од Кречев Костадин, студент на правосудна насока , 
за активирање на студиите, на студиска програма 2010/11 год.,во 
учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/101 од 4.9.2012 
поднесено од Момчило Стојанов, студент на  насоката Јавна 
администрација, модул  Финансово право, за активирање на студиите, 
на Студиска програма 2008/2009 год.,во учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/81 од 21.8.2012 
поднесено од Гоце Паунов, студент на  насоката Применета политика 
и дипломатија, модул Европско право, за активирање на студиите, 
на Студиска програма 2009/2010 год., во учебната 2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/90 од 31.8.2012 
поднесено од Митре Петров, студент на  Правосудна насока, за 
активирање на студиите, на Студиска програма 2011/2012 год.,во 
учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/119 од 4.9.2012 
поднесено од Сања Велинова, студент на  насоката Јавна 
администрација,  модул  Финансово право, за активирање на студиите, 
на Студиска програма 2009/2010 год., во учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/114 од 4.9.2012 
поднесено од Сања Ефтимова, студент на насоката Јјавна 
администрација, модул Финансово право, за активирање на студиите, 
на Студиска програма 2007/2008 год., во учебната  2012/2013 година

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/74 од 16.8.2012 
поднесено од Сашко Милошев, студент на  насоката Јавна 
администрација, за активирање на студиите, на Студиска програма 
2011/2012 год., во учебната  2012/2013 година

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1506-78/25 од 23.8.2012 
година од Александар Димитров, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/41 од 30.8.2012 година 
од Борчо Белогаски, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.
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 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/40 од 30.8.2012 година 
од Ефимија Вујовиќ, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/48 од 31.8.2012 
година од Маргарета Алчинова, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/31 од 29.8.2012 
година од Марјан Ристов, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/26 од 23.8.2012 
година од Мирче Стојков, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/49 од 31.8.2012 година 
од Светлана Попова, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/78 од 21.8.2012 
година од Верица Данилова.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/117 од 4.9.2012 
година од Иван Наков.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/75 од 16.8.2012 
година од Сашко Милошев.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/122 од 4.9.2012 
година  од Павле Цветанов.

 – Одлука за распишување Конкурс за  избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања  за  наставно-научната област  деловно право. 

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден соработник во 
звање помлад асисистент за научната област казнено право.

 – Одлука за усвојување на рецензии за Зборникот на трудови на 
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за утврдување на составот на Наставно-научниот совет 
за зимскиот семестар во учебната 2012/2013 година на Правниот 
факултет.                   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/82 од 21.8.2012 
од Дијана Ристовска.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/112 од 4.9.2012 
од Драган Јанев.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/89 од 4.9.2012 
од Иван Павловски.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/93 од 31.8.2012 
од Јулијана Донева-Митева.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/86 од 31.8.2012 
од Костадин  Кречев.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/88 од 31.8.2012 
од Роза Стоименова.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/121 од 4.9.2012 
од Сања Велинова.   
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 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/131 од 4.9.2012 
од Симона Костова.   

Дневен ред од седницата на 28.9.2012 година
1. Уписи на студенти од прв циклус студии.
2. Донесување на одлука за определување на лице (асистент) за 

ажурирање на веб-страницата на Правен факултет.
3. Донесување на Одлука за избор на рецензентски комисии за 

Зборникот на Правен факултет.
4. Донесување на Одлука за избор на секретар за Зборникот на Правен 

факултет.
5. Донесување на Одлука за започнување на постапка за издавање на 

меѓународно електронско списание.
6. Донесување на Одлука за поништување на комисии за разгледување 

на пријави за изработка на магистерски труд.
7. Донесување на Одлука за прифаќање  на пријави за изработка на 

магистерски труд.
8. Донесување на Одлука за прифаќање на молби од студентите на втор 

циклус студии за продолжување на рокот на студии.

Донесени одлуки
 – Одлука за избор на секретар на Уредувачки одбор на Зборникот на 

трудови на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

 – Одлука за определување одговорно лице за истакнување на 
соопштенија на веб-страницата на Правниот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство асс.м-р 
Ана Никодиновска.   

 – Одлука за  одобрување на отсуство за патување во странство асс.д-р 
Борка Тушевска.   

 – Одлука за  одобрување на отсуство за патување во странство доц.д-р 
Љупчо Сотироски.   

 – Одлука за поништување на одлуките за формирање на Комисиите 
за разгледување на пријави за изработка на магистерски труд на 
студиските  програми Правосудна насока, Јавна администрација и 
Применета политика и дипломатија.

 – Одлука за формирање комисии за рецензирање на трудови за 
Зборникот на трудови на Правниот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/160 од 27.9.2012 
поднесено од Димитар Паневски, студент на Правосудна  насока – 
Кочани,  за активирање на студиите, во трет семестар, втора година, 
по втор пат.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/158 од 27.9.2012 
поднесено од Марјана Стојанова, студент на насоката Применета 
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политика и дипломатија – Штип,  за активирање на студиите, во трет 
семестар, втора година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/145 од 27.9.2012 
поднесено од Даниел Митев, студент на насоката Јавна администрација  
– Кочани,  за активирање на студиите, во петти семестар, трета 
година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 96/152 од 27.9.2012 
поднесено од Михаил Арсов, студент на насоката Јавна администрација  
– Кочани,  за активирање на студиите, во трет семестар, втора година, 
по втор пат.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-96/134 од 4.9.2012 
година од Васко Николов.

 – Одлука за ангажирање на д-р Јадранка Денкова и д-р Дејан Маролов, 
соработник по предметот Административно право, за преземање на 
предметот за студиската програма 2009/2010 на Правен факултет на 
насоките Јавна администрација, Правосудна насока и модул Европско 
право – Штип.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/38 од 27.9.2012 
од Дарко Стефановски.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/39 од 27.9.2012 
од Розета Џамова.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/44 од 27.9.2012 
од Симона Танчева.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/40 од 27.9.2012 
од Николва Емануела.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/42 од 27.9.2012 
од Симона Јаковска.   

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/36 од 27.9.2012 
од Маја Трајчева.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/37 од 27.9.2012 
од Кировски Мишел.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/35 од 28.9.2012 
од Ангела Атанасова.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-33/34 од 27.9.2012 
од Марковски Драган. 

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-32/25 од 27.9.2012 
од Боне Киров.  

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/137 од 
27.9.2012поднесено од студентот Јасминка Димовска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/139 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Невенка Игнова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/162 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Ангела Атанасова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/141 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Дарко Стефановски.
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 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/159 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Димитар Паневски.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/154 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Јовановиќ Љубомир.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/140 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Кировски Мишел.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/164 од 28.9.2012 
поднесено од студентот Дамир Куртовиќ.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/138 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Маја Трајчева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/156 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Марјана Стојанова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/165 од 29.9.2012 
поднесено од студентот Марковски Драган.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/151 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Михаил Арсов.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/145 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Николова Емануела.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/159од 27.9.2012 
поднесено од студентот Паневски Димитар.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/142 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Розета Џамова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/163 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Симона Јаковска.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/167од 27.9.2012 
поднесено од студентот Симона Танчева.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/147 од 27.9.2012 
поднесено од студентот Стефанија Арсова.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/136 од 27.9.2012 
поднесено од Ангела Атанасова, студент на насоката Јавна 
администрација, за активирање на студиите, на Студиска програма 
2007/2008 год., во учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/143 од 27.9.2012 
поднесено од Николова Емануела, студент на насоката Применета 
политика и дипломатија модул Европско право, за активирање 
на студиите, на Студиска програма 2008/2009 год., во учебната  
2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/155 од 27.9.2012 
поднесено од Јовановиќ Љубомир, студент на насоката Јавна 
администрација, за активирање на студиите, на Студиска програма 
2008/2009 год.,во учебната  2012/2013 година.

 – Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-96/149 од 27.9.2012 
поднесено од Стефанија Арсова, студент на  насоката Јавна 
администрација, за активирање на студиите, на Студиска програма 
2007/2008 год.,во учебната  2012/2013 година.
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 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1506-78/108 од 12.9.2012 
година од Билјана Дурдубакова, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет, студиска програма Правосудна насока.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр.1506-78/79 од 4.9.2012 година 
од Викторија Николова, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Применета политика и дипломатија.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр.1506-78/50 од 31.8.2012 година 
од Даниела Минова, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/60 од 3.9.2012 година 
од Игор Митевски, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр.1506-78/100 од 10.9.2012 
година од Катерина Ѓорѓиев, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет, студиска програма Јавна администрација.

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр.1506-78/93 од 7.9.2012 година 
од Лилјана Митевска, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.  

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр.1506-78/51 од 31.8.2012 година 
од Марија Костова, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1506-78/57 од 3.9.2012 година 
од Маријана Трајкова, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/114 од 14.9.2012 
година од Марина Ташкова, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1506-78/48 од 31.8.2012 година 
од Мимоза Таушанова, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна насока.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/114 од 13.9.2012 
година од Рахилка Васкова, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет, студиска програма Правосудна насока.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/107 од 12.9.2012 
година од Славица Зафирова, студент на втор циклус студии на 
Правниот факултет, студиска програма Јавна администрација.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/69 од 4.9.2012 година 
од Снежана Трповска, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за прифаќање на  Барањето бр. 1506-78/70 од 4.9.2012 
година од Стојан Коцев, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет, студиска програма Правосудна.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/161 од 27.9.2012 
година  од Паневски Димитар.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/157 од 27. 9.2012 
година  од Марјана Стојанова.
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 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/150 од 27.9.2012 
година од Михаил Арсов.

 – Одлука за  прифаќање на Барањето бр. 1505-96/144 од 27.9.2012 
година од Емануела Николова.

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на еден соработник во 
звање помлад асисистент за научната област казнено право.

 – Одлука за отфрлање на Приговорот бр.1607-218/3 од 27.9.2012 
година, поднесен од Дијана Ристовска, студент на Правниот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за прифаќање на Барањето со дел.бр. 1505-96/166 од 27.9.2012 
од Ивана Јангелова.   

3. Постигнати резултати на студентите

Постигнати резултати на студентите по одделни предмети и сесии – 
Кочани
Предмет Сесија Просек

Вовед во правото
Февруарска
Априлска
Јунска

6
5

6,2

Информатика
Јунска сесија
Септемвриска

7
6,6

Основи на економијата

Февруарски сесија
Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

6,7
5
6

6,1
6,7

Политички систем
Јунска сесија
Септемвриска
Октомвриска

5,4
6

6,5

Реторика и право
Февруарска
Априлска
Јунска

6,1
6,3
6,5

Граѓанско право - општ дел
Априлска
Јунска

7
6,1

Историја на правото
Априлска
Јунска

5,8
5,8

Римско право

Февруарска 
Априлска
Јунска
Септемвриска

6,7
6

5,7
5,3

Социологија на правото
Јунска сесија
Септемвриска
Октомвриска

5
6,5
6,2
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Уставно право

Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

5,6
5,3
5,4
5,7

Казнено право

Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

6
6
5
5

Меѓународно јавно право Февруарска 6,3

Право на друштва
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

6,5
6,2
6,3

Англиски јазик

Февруарска
Априлска
Јунска
Септемвриска

7,3
6,5
5,8
6,3

Германски јазик
Јунска сесија
Февруарска

8
7

Руски јазик
Априлска сесија
Јунска
Октомвриска

6,2
6
6

Административно право Јунска сесија 7

Криминологија
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

7
6,3
7

Наследно право

Априлска
Јунска
Септември
Октомвриска

5
6,5
5,5
6,3

Семејно право Јунска сесија 8,2

Трудово право
Априлска сесија
Јунска

7
6,5

Вовед во правото на ЕУ
Јунска сесија
Февруарска
Априлска

6,4
6,4
6,5

Облигационо право

Априлска сесија
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

5,7
5,5
5,7
6

Применета економија

Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

5,4
6,6
5,4
5,7
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Филозофија на правото

Јунска
Априлска
Септември
Октомвриска

5,9
5,9
5

7,4

Политичка социологија

Февруарска
Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

6
5,9
5,5
6,5
5,5

Финансово право

Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

5,6
5,4
6,6
6,6

Граѓанско процесно право Октомвриска сесија 6,2

Договорно право
Јунска 
Септемвриска

7,8
6

Казнено-процесно право
Јунска сесија
Септемвриска сесија
Октомвриска

6,7
5,3
5,5

Трговско право
Јунска
Септемвриска

7,3
5,6

Граѓанско право  -применета 
програма

Априлска сесија
Јунска
Септемвриска

7,2
5

6,3

Запишување права на 
недвижности

Јунска сесија
Септемвриска сесија
Февруарска
Октомвриска

6
6,9
6,5
6,6

Стечај и стечајна постапка Априлска сесија 7,3

Малолетничко казнено право и 
малолетничка деликвенција

Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

6
7

6,6
7

Меѓународно казнено право
Јунска сесија
Септемвриска сесија
Октомвриска 

7,5
6,8
7

Право на интелектуална 
сопственост

Февруарска
Априлска
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

7
6,7
6,1
6,6
6

Управно процесно право
Априлска
Јунска
Септемвриска

6,75
6,3
8
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Етика и деловна комуникација
Априлска
Јунска
Септемвриска

6,2
6
6

Корупција и организиран 
криминал

Јунска сесија 7,5

Криминалистика
Февруарска сесија
Априлска
Јунска

6,2
7,3
5

Менаџмент на човекови ресурси
Априлска сесија
Јунска
Септемвриска

6,8
6,3
8

Пенологија
Јунска сесија
Септемвриска
Октомвриска

5,5
5
6

Арбитражно право
Јунска сесија
Септемвриска

7,2
7,2

Методологија на 
научноистражувачка дејност

Јунска сесија 7,6

Право на ЕУ правда и 
внатрешни работи

Јунска сесија
Септемвриска

8,2
7,7

Стварно право
Априлска сесија
Октомвриска сесија

6,3
6,1

Правосуден систем на РМ
Јунска сесија
Септемвриска 
Октомвриска

6,8
6,7
6,4

Казнено право  применета 
програма

Априлска сесија
Јунска
Септемвриска
Октомвриска

7
6,2
6,3
7,2

Меѓународни трговски договори Јунска сесија
7

Човекови права
Февруарска
Априлска

7,5
7,75

Регулација на финансиски 
пазари

Јунска
Септемвриска
Октомвриска

5,6
5,6
5

4. Просторни услови
Факултетот располага со еден амфитеатар и пет предавални. Најголем 

дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани.

5. Издавачка дејност
На  Правниот факултет е во фаза на подготовка  високошколска 

специјална библиотека, како и читална за студентите. Моментално 
се работи на нејзина компјутеризација со можност за пребарување на 
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интернет, електронско поврзување со други библиотеки и нејзино мрежно 
поврзување со целиот наставнички кадар на Факултетот.  Библиотеката 
(на Правниот факултет во Кочани и на дисперзираните студии на Правниот 
факултет во Штип) располага со вкупно 12.600 наслови од областа на 
правото, општествените науки, комуникациите, новинарството и др.  

Од академската 2008/2009 година излезе од печат првиот број на 
Зборникот на трудови на Правен факултет.

Во академската 2010/2011 година во тек е подготовката за  печат на 
вториот  број од зборникот на трудови на Правен факултет.

Во академската 2011/2012 е издаден весник „Студентско ехо“ во кој 
учествувааат студентите од насоката Новинарство и односи со јавноста од 
Правниот факултет. 

6. Научноистражувачка работа и други активности
Проф. д-р Јован Ананиев

1. Методологија за мапирање на ризици (координатор на проект, во 
реализација на Универзитет „Гоце Делчев“- Штип за потребите на 
Центарот за управување со кризи - Влада на Република Македонија 
со финансиска поддршка на Јапонската агенција за меѓународен 
развој;

2. Jean Monnet, „Политиката на проширување на Европската унија“, 
член на проектен тим, проект во реализација на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип со финансиска поддршка на Европската унија;

3. Анализа на демократскиот капацитет и граѓанската партиципа-
ција со процесот на децентрализација (истражувач) во реализација 
на УНДП за шптребите на Министерството за локална самоуправа;

4. Национален извештај за човековиот развој (истражувач), за потре-
бит на УНДП- Скопје;

5. Регионален извештај за човеков развој (истражувач) за потребите 
на УНДП- регионална канцеларија, Братислава;

6. Стратегија за еднакви можности (член на работна група) во реали-
зација на Министерството за труд и социјална политика за потребите 
на Владата на Република Македонија.

Конференции и обуки 
 – Студиска посета на телата за еднаквост на Кралството Белгија и 

Генералниот директорат за правда на Европската комисија, Брисел, 
април 2012.

 – Обука за недискриминација врз основа на род, Мисија на ОБСЕ во 
Скопје, април 2012.

 – Обука за обучувачи во областа на недискриминацијата - Академија 
за судии и јавни обвинители и мисијата на ОБСЕ во Скопје - јули 
2012 година.

 – „Law, management and Media in XXI-th Century”-Conference, Bul-
garia, May 2012.
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 – “Media and Philosophy” – Conference and seminar, Akbuk, Turkey, 
August 2012.

 – “Empower Human Rights”- Conference, Vienna, Austria- Septemver 
2012.

 – “Land Management TEMPUS Project”- Conference, Kiev, Ukraine- 
September 2012.

 – Обука за недискриминација по основ на возраст, Мисија на ОБСЕ во 
Скопје, септември 2012 година.

 – Обука за подготовка на правни документи, Мисија на ОБСе во 
Скопје, септември 2012-11-02.

Проекти
 – Обука за недискриминација - Академија за судии и јавни обвинители 

и Мисија на ОБСЕ во Скопје - септември 2010.
 – Изработка на Акционен план 2012- 2013 за спроведување на 

Стратегијата за недискриминација – врз основа на етничка 
припадност - Министерство за труд и социјална политика и Мисија 
на ОБСЕ во Скопје, септември 2012.

 – Жан Моне модул; Политиката и јавните политики на проширу-
вањето на Европската унија, програма Системот на човекови 
права на Европската унија, (во тек) член на истражувачкиот и 
наставен тим. 

Публикации
1. Ј. J. Ananiev, S. Stojanovski  Citizens Inclusion in the Macedoni-

an  Political Life: A Base for Human Rights Development Approach 
Conference:„Law, management and Media in XXI-th Century”-Confe-
rence, Bulgaria, May 2012.

2. J. Ananiev, “Hate Speech and Ethnic Discrimination in Macedonia with 
Special Focus on Social Media”. Conference: “Media and Philosophy” 
– Conference and seminar, Akbuk, Turkey, August 2012.

3. Group of authors Beyond Transition Towards Inclusive Societies (re-
search report book), Bratislava, Published by UNDP, 2011.

4. Group of authors Effective Participation of Ethnic Communities Vulner-
able to Rational Discrimination in Public Life of Western Balkans, EC 
2011.  

Помл. асс. м-р Димитар Апасиев
Научни расправи, симпозиуми, стручни собири, промоции, 
трибини, семинари и обуки:

 – 2012 = учество како поканет експерт од пракса и активен дискутант 
на 24-та седница на парламентарната Комисија за труд и социјална 
политика при Собранието на РМ – по повод амандманската расправа 
за петнаесеттата измена и дополнување на Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност; Скопје.



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

463

 – 2012 = Остварување на правото на еднаквост и заштита од 
дискриминација – Тркалезна маса во организација на народниот 
правобранител на РМ (Канцеларија на омбудсман – Штип) + 
Мисијата на ОБСЕ во Македонија (OSCE – Organization for Security 
and Co-operation in Europe, Mission to Skopje) + Шведската агенција 
за меѓународен развој (SIDA – Swedish International Development Co-
operation Agency); хотел „Оаза“, Штип.

 – 2012 = Саем на образование и кариера (штанд на Правен факултет 
при УГД - Штип).

 – 2012 = Обука за употреба на платформата Е-учење 2 на УГД – ИТ 
центар на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.

 – 2012 = Обука за спроведување уписи на нови студенти – УГД, Штип
 – 2012 = Обука за правилно користење на ИТ ресурсите на УГД од 

страна на нововработениот наставнички и соработнички кадар – 
УГД, Штип.

Tрудови [објавени научни и/или стручни трудови, изворни статии и 
презентирани есеи и текстови во 2012]:

 – За ‘нумерологијата’ на неолибералистичкиот глобализам 
(Сиромаштијата – второ име на структурното насилство); 
рецензиран научен труд, под број 304-027.511, со апстракт на англиски 
јазик, објавен во меѓународното академско списание „Безбедносни 
дијалози“ – Списание од областа на безбедноста, одбраната и 
мировните науки; бр. 3, год. II; ISSN 1857-7172 – Институт за 
безбедност, одбрана и мир, Филозофски факултет, УКИМ, Скопје 
(рецензент: проф. д-р Олга Мурџева - Шкариќ; главен и одговорен 
уредник: проф. д-р Билјана Ванковска). Интернет издание: Security 
Dialogues OnLine – International Peer Reviewed, eISSN: 1857-8055, 
Open access. http://sd.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_content
&view=article&id=89&Itemid=96 [19 стр.]

 – Оpinio iuris – Експертско  правно мислење за новелата на Законот 
за вработување и осигурување во случај на невработеност - 
јули 2012, објавен на www.lenka.mk и презентиран на седница на 
Комисијата за труд и социјална политика во Собранието на РМ [25 
стр.]

 – Оpinio iuris – Стручно правно мислење во корист на тужениот 
велешки екологист Игор Смилев; case-study објавен на www.lenka.
mk [14 стр.]

 – Антиглобализам: aндрагогија на улицата – Paweł Rudnicki (превод 
од англиски јазик); објавен на www.lenka.mk – официјален веб-сајт 
на Движењето за социјална правда „Ленка“.

 – Ius Naturale; Годишник на Правниот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип [рецензент: доц. д-р Ненад Гавриловиќ - 15 
стр.] (во подготовска за печат)

 – Граѓанското здружување и неолиберализмот (Како НВО-секторот 
во Македонија го уништи општествениот активизам); аплициран 
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труд за јубилејниот Зборник по повод 18 години политички студии 
во Македонија; Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ, Скопје 
[15 стр.] (рецензиран – во подготовка за печат)

 – {Необјавени трудови: изработени десет семинарски работи, есеи и 
проектни задачи во рамки на третиот циклус (докторски) студии!}

Колумни:
 – * 2012 = Здравството како додаток на луксузот – Фрлете им ја 
медицината на кучињата, таа и онака веќе не е за сиромашните, 
www.think.mk

 – * 2012 = Писмо до НВО-елитистите – Не го фаворизирајте 
профитерството!, www.think.mk

 – * 2012 = Како НВО-секторот во Македонија го задуши граѓанскиот 
активизам –  За НВО бумот и новите елитисти, www.makdenes.org 
– веб-сајт на Радио Слободна Европа на македонски јазик.

Доц. д-р Војо Беловски
Коментар на Законот за работните односи  2011.

Асс. м-р Ана Никодиновска Крстевска 
Присуство на семинари, конференции, предавања и обуки:

 – Работилница „Дијалог за пристапниот дијалог“, Институт за 
европска политика, 12.07.2012, Скопје. 

 – Конференција: “Evaluating the Diplomatic System of the European 
Union”, 28.2.2012, Брисел.

 – Форум на тема: „Fixing the Eurocrisis”, 6.12.2011, Лувен, Белгија.
 – Меѓународен семинар: “EU – China Relations and the European Sov-

ereign Debth Crisis: Which Roles for the PRC, Which Answers for the 
EU?”, 30.11.2011, Лувен, Белгија. 

 – Семинар: “Valori e identità nazionali e locali nel processo di integrazione 
europea”, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, 3 – 4.10.2011, 
Бари, Италија. 

Одржани предавања:
 – “Doppi standard nella politica di allargamento dell’Unione Euro-

pea. Il caso della Repubblica di Macedonia” (Двојните стандарди 
во политиката на проширување на Европската унија. Случајот 
со Република Македонија), предавање одржано во рамките на 
Семинарот “Valori e identità nazionali e locali nel processo di integra-
zione europea”, Универзитетот во Бари „Алдо Моро“, 3 – 4.10.2011, 
Бари, Италија.

Учество на проекти: 
 – Cost Action Project IS1105: “NETwork of experts on the legal aspects 

of MARitime SAFety and security - MARSAFENET”, меѓународен 
проект предводен од Универзитетот во Неапол „Ориентале“, како 
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помлад истражувач и член во Управен одбор како претставник од Р. 
Македонија. 

Публикации:
 – NIKODINOVSKA, Ana: “Renewal of the Albano-Macedonian and Turk-

ish relations. The perspectives of Corridor VIII” in BULUT, M. & ID-
RIZ, M. (eds) Turkish-Albanian Macedonian Relations: Pas, Present and 
Future, ADAM-ACTOR, Ancara, 2012, pp. 259 – 266.

Стипендии:
 – JoinEU-SEE scholarship (Erasums Mundus program – Action II) за 

размена на студенти – докторанти на Католичкиот универзитет во 
Лувен, Белгија од 1.10.2011 до 31.3.2012.  

Асс. м-р Олга Ѓуркова
ТРУДОВИ

1. „Европски јавен обвинител: Аргументи „За“ и „Против“, труд објавен 
во правното списание „Правник “ бр. 233, септември 2011 година 

2. Заштитата на лични податоци во Системот за електронска кривична 
евиденција на ЕУ (ECRIS) и македонското закондавство за заштита 
на лични податоци извадени од кривичната евиденција, труд објавен 
во списанието Правник, бр.234, октомври 2011 година 

3. National security versus protection of personal data in the EU, Co-
author with Jovan Ananiev Ph.D, (труд во објавување во списанието 
Iustinianus Primus Law Review) 

4. Приватноста и заштитата на лични податоци наспроти националната 
безбедност, труд во списанието Правник , Скопје, бр. 239, март 2012.

Книги: 
1. Медијацијата во кривичната постапка, коавтор, доц. д-р Љупчо 

Сотироски, м-р Олга Ѓуркова, 123 стр, Alfa 94 Skopje, 2011 
2. Концепт за зајакнување на општинските совети за превенција 

на малолетничкото престапништво,  коавтор, проф. д-р Гордана 
Бужаровска, доц. д-р Лазар Нанев, асс. м-р Олга Ѓуркова, м-р 
Миле Гиновски, Лефкија Гаџовска, 99 стр, Совет за превентива на 
малолетничката деликвенција, Кавадарци, 2012 г. 

Асс. м-р Марија Радевска
1. Јануари 2012, Учество на Втора регионална конференција „Форум 

на граѓанско право за земјите од Југоисточна Европа” во својство на 
млад истражувач.

2. 2010 – тековен, помлад истражувач на правните аспекти на формите 
и факторите за мобинг во Република Македонија, Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

3. 2011 - тековен, Изработка на Македонски граѓански законик, член 
на работна група од областа на облигационо право.
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4. Хаџи-Јанев М., Радевска М., 2011. Интерна скрипта за предавања по 
Римско право, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултет 
- Кочани. 

5. Септември 2012, монографија „Историско-компаративен развој на 
граѓанско-правната одговорност за причинета штета”.

Асс. д-р Борка Тушевска
Учество на конференции:

1. Учество на Меѓународна конференција за граѓанско право (Civil law 
Forum, Скопје 2011),

2. Учество на Меѓународна конференција за заштита на правата на 
морето (Наполи, Италија 2012).

Проекти:
1. Учесник на проект за правните аспекти за заштита на правото на 

морето, (ECOST European Cooperation on science and technology), 
2012, Наполи Италија.  

Трудови: 
1. Unfair Contract Terms in General Contract Law, Civil Law Forum South 

East Europe, 2012,
2. Правната рамка на мултимодалниот транспорт и правните односи 

меѓу учесниците во мултимодалниот транспорт, Здружение на 
правници (Правник), Скопје. 

Асс.м-р Кристина Мишева
Објавени трудови: 

1. Misheva K., Andonov M.: SOME ASPECTS OF THE REGULATION 
FOR WASTE MANAGEMENT WITH SPECIAL EMPHASIZE ON 
THE BATTERIES AND ACCUMULATORS AND WASTE BATTERIES 
AND ACCUMULATORS IN REPUBLIC OF MACEDONIA, 10 
Меđunarodni naučni skup 2012: “Zaštita i upravljavanje životnom 
sredinom” , Univezitet Sinergija, 3.2012, Bjeljina.

Учество на обуки и семинари:
 – 25.9.2011-26.10.2011, студиски престој/истражување, Загреб, Р. 

Хрватска.
 – 2-5.2.2012, Methodology of EU Law, Jean Monnet post-graduate 

Seminar, Opatija, R. Hrvatska. 
 
 Доц. д-р Љупчо Сотироски
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I. УЧЕСТВО  ВО ПРОЕКТИ

Научноистражувачки работи:
1. 1. МOБИНГ – „Правните аспекти на облиците и факторите 

на мобинг во Република  Македонија” (Национален проект, 
Министерство за наука и образование на РМ),

2. Жан Моне Проект _European Commission Project European module 
“Policy and Politics of EU enlargement” Benefi ciary Institution: Uni-
versity “Goce Delcev” Stip , Faculty of Law

3. Jean Monnet Conference, “Eurozone Cruises”, 11-13 November, 2011, 
Brussels

COST ПРОЕКТИ  Европска комисија, Брисел, Белгија
1. COST Action: IS1105 “NETwork of experts on the legal aspects 

of  MARitime SAFEty and security (MARSAFENET)”, 10 -12 October, 
2012.  Naples, Italy.

2. COST Action IS0702 “Development and Human rights Reform”, Vienna 
Conference, 11-13 September, Vienna, Austria.

3. COST Action IS1003 “International Law between Constitutionalisation 
and Fragmentation: the role of law in the post-national constellation, 
12&13 January, 2012, Brussels, Belgium.

II. ОБУКИ И СЕМИНАРИ
1. Seminar on Insecurity at sea: “Piracy and other risks to navigation”, Uni-

versity Of Naples L’orientale, 12-10-2012, Naples, Italy.

III. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
1. “Sustainable development of the forwarder as the main challenge in the 

world economy”, International Journal of Euro-Mediterranean Studies 
(IJEMS), 2012,

2. “Traning Manual for mediators, IFC-International Finance Cooperation, 
2011.

3. Рецензирамна скрипта “Вовед во правото на ЕУ”, прв циклус - 
додипломски студии.

4. Рецензирана скрипта „Право на ЕУ, правда и внатрешни работи”, 
Втор циклус- постдипломски студии.

Доц. д-р Јадранка Денкова
Учество на конференции

1. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Confer-
ence for Academic Disciplines, Harvard University, 10 Garden Street, 
Cambridg, Massachusetts 02138 (May 27-31, 2012). HRM IN PUBLIC 
ADMINISTRATION (Case study: Effects of the Public Administration Re-
form in the Republic of Macedonia), Jadranka Denkova; Margarita Mat-
lieva.
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2. International Conference on Public Policy and Governance 4-6 Septem-
ber 2012 Institute for public administration Bangolare India “Legal regu-
lation in the public administration basis for responsible working of the 
state employee”, (case study: The Republic of Macedonia).                            

3. Dallas Texas International Academy of Business, Public administration                       
Disciplines  Present research “Polices coordination in public administra-
tion   in the  Republic of Macedonia”, 19-22 April 2012, Margarita Mat-
lievska, Jadranka Denkova.

4.  International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Confer-
ence for Academic Disciplines, Harvard University, 10 Garden Street, 
Cambridg, Massachusetts 02138 (May 27-31, 2012). Public policies 
management - mission impossible? The case of the Republic of Macedo-
nia,  Margarita Matlievska, Jadranka Denkova.

5. George C. Marshall, European Center for Security Studies, STACS 
Alumni Community of interest (COI)Workshop: “Shaping the Fututre of 
Transatlantic Civil Security Education” 16-19 April 2012, Garmis-Part-
enchirken, Germany, Jadranka Denkova.

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
1. International journal n Public Policy and Governance Institute for public 

administration Bangolare India “Legal regulation in the public adminis-
tration basis for responsible working of the state employee”, (case study: 
The Republic of Macedonia), Jadranka Denkova.                            

2. “Polices coordination in public administration   in the  Republic of Mac-
edonia”, Dallas Texas International Academy of Business, Public admin-
istration Disciplines Conference Proceedings ISSN 1547-4836. Jadranka 
Denkova, Margarita Matlieva.

3. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) ISSN 1943-6114). 
HRM IN PUBLIC ADMINISTRATION (Case study: Effects of the Pub-
lic Administration Reform in the Republic of Macedonia), Jadranka 
Denkova;Margarita Matlieva. 

4. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) ISSN 1943-6114.Inter-
national Conference for Academic Disciplines, Harvard University, Pub-
lic policies management - mission impossible? The case of the Republic 
of Macedonia,  Margarita Matlievska, Jadranka Denkova.

Асс.д-р Дејан Маролов
Учество на конференции:

1. Конференција, Македонски вредности, трансформација, образование 
и медиуми. Меѓународен институт за мир, Министерство за 
надворешни работи на Норвешка и НТНУ Универзитет. Осло-
Норвешка (28.10.2011.-29.10.2011) 2.Конференција, Искуствата 
од воведувањето на Болоњскиот процес. Унивезитет ,,Св. Кирил и 
Методиј”. Скопје - Р.Македонија (12.03.2012) 3.Конференција, Втора 
меѓународната научна конференција - Меѓународен дијалог - Исток 
и Запад. Славјански универзитет во Свети Николе (15-17.3.2012) 
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4.Конференција, Млади научни работници. Еуродок. Краков-Полска 
(20.03.2012-25.03.2012).

Предавач на работилници:
1. Предавач на работилница „Имплементација на меѓународно 

хуманитарно право во современи воени операции” организирана од 
Министерство за одбрана на РМ, Скопје (26.03.2012- 27.03.2012).

Објавени трудови
1. Marolov, D. (2011) EU policy towards the dissolution of Yugoslavia with 

special emphasis on EU policy towards the Republic of Macedonia. On 
line, Analytical journal (vol.4 no.2) 2. Marolov, D. (2012) The Policy 
of the USA and EU towards the Disintegration of Yugoslavia. On line, 
International journal of social science tomorrow (vol.1 no.2) 3.Marolov, 
D. (2012) The Foreign Policy of The USA Towards Yugoslavia. In Opara, 
A.O., Biagini, A., Obagah, M.O.N., Motta, G., Nosike, A.N., Hidalgo, 
R.R.S., Anele, K.A., Shahmohammadi, N. (eds.) International Congress 
on Social & Cultural Studies - Book of proceedings. Port Harcourt, 
Nigeria, International Association for Teaching and Learning 4.Маролов, 
Д. (2012) Услови и постапка за полноважност на брак според измените 
на Законот за семејство од 2010 година. Скопје, Стручно списание 
Правник (бр. 239)

Прифатени трудови во фаза на објавување:
1. Marolov, D. Understanding the Ohrid framework agreement. (во 

фаза на објавување како дел од книгата: Civic and uncivic values in 
Macedonia: Value transformation, education, and media. од меѓународна 
конференција во Осло, 28-29.10.2011, издавач Palgrave Macmillan).

2. Маролов, Д. Македонската јавна дипломатија и нејзините основни 
предности и слабости.(во фаза на објавување на зборник од Втора 
меѓународна научна конференција - Меѓународен дијалог- Исток и 
Запад во Свети Николе 15-17.03 2012) 3.Marolov, D. The foreign policy 
of the USA towards Yugoslavia.(во фаза на објавување како дел од 
научната публикација  од меѓународната конференција: Меѓународен 
балкански симпозиум - Вчера, Денес, Утре и промените, Универзитет 
Süleyman Şah  во Истанбул 24-26 September 2012).

Доц. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска
Научна дејност (објавени трудови): 

 – Научна книга (монографско издание) „Комуникацијата во јавната 
администрација”, Македонска реч, Скопје, 2012 (рецензенти проф. 
д-р Ѓорѓе Иванов, проф. д-р Борче Давитковски)

 – Меѓународно списание за културолошки истражувања, „Култура 
- Culture” - International Journal for Cultural Researches, year II, No. 
3, pp. 1 – 201, MI-AN Publishing, print: Akademski pecat, ISSN 1857-
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7714, Skopje 2012 (наслов на труд: Macedonian students: Their aware-
ness of EU studies and a sense of belonging to EHEA p.p. 127 - 139).

Учество на конференции со свој реферат/труд:
 – National Higher Education Conference at SEEU – Quality of Learn-

ing and Teaching: Policy and Practice, Универзитете на Југоисточна 
Европа, Тетово, 12 јуни 2012 (труд на тема: Motivating students 
through practice).

 – МКБЕФ: Меѓународна конференција  за бизнис, економија и 
финансии  - „Од либерализација до глобализација – предизвици на 
светот што се менува“ - Економски факултет, Универзитет „Гоце 
Делчев“, Штип, 13 – 15 септември 2012 (труд на тема: Aspects of Com-
munication Management in the Global World)

Други активности:
 – Медијатор на дебатата ЕКТС во македонското образование, 

организирана по повод Денот на македонските студенти, 12 декември 
2011, Мултимедијален центар, УГД, Штип.

 – Организирање 15-дневна пракса на студентите по новинарство и 
односи со јавноста во ТВ Сител, ТВ Канал 5, МРТ (јануари 2012).

 – Иницијатор и реализатор на идејата за излегување на студентски 
весник - осмислување и реализирање на проектот „Студентско 
ЕХО” - весник на студентите по новинарство и односи со јавноста, 
поставување на основите, негова подготовка и комплетно уредување. 
Првиот број на весникот излезе во декември 2011, вториот во март 
2012, а третиот број во јуни 2012. 

 – Започнување на нов проект со студентите по новинарство и односи 
со јавноста – „Студентски вести” на ТВ Ирис (вестите се прикажуваа 
во сабота по главните вести на ТВ Ирис во периодот мај - јуни 2012).

 – Изготвување на елаборат за акредитација и усогласување на студис-
ката програма по новинарство и односи со јавноста - прв циклус на 
студии.

 – Изготвување на елаборати за акредитација на последипломски 
студии по Комуникациски менаџмент и односи со јавноста (3+2; 4+1) 
и Масовни комуникации и менаџмент во медиумите (3+2; 4+1).

 – Учество во организацијата на Ораторските средби одржани на 26 
март 2012, во Мултимедијалниот центар при УГД, Штип, (член на 
Комисијата за оценка на текстови и настап на Ораторските средби) 

Доц. д-р Страшко Стојановски
Учество на конференции

 – Strasko Stojanovski, “The Multiethnic Coexistence on the Balkans: 
The Role of Education in Creating Conditions for Building Sustainable 
Peace”,    Međunarodna konferencija „Uloga obrazovanja u promociji 
globalnog mira i tolerancije u Jugoistočnoj Evropi“, 20. do 22. maja 
2012. Godine.
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 – Strasko Stojanovski, PhD, Jovan Ananiev, PhD, Faculty of Law, Goce 
Delcev University, Stip „Тoward Еuropean identity: role of nation-
al historiographies in creating Balkan myths“International scientifi c 
conference:IDENTITYIN THE ERA OF GLOBALIZATIONAND EU-
ROPEANIZATION 3-4 November 2011, Skopje.

 – Страшко Стојановски: „Територијалната основа на балканските 
национализми: Случајот на доцноосманлиска Македонија”. 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, Филозофски 
факултет. Институт за историја, МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА-МАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ, СКОПЈЕ 11-
12 НОЕМВРИ 2011.

 – Димитар Љоровски, Страшко Стојановски: „ПОЈАВАТА НА 
МАКЕДОНСКИОТ  ПРОТОНАЦИОНАЛИЗАМ: УПОТРЕБАТА 
НА ТЕРМИНОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ГРЧКИТЕ ИЗВОРИ 
ОД ПОЧЕТОКОТ НА ХХ ВЕК“ .  На „30 години Институт за 
македонска литература – Скопје“, Меѓународен научен симпозиум 
„Макeдонскиот идентитет: литература, јазик, историја, култура”. 
Ректорат на УКИМ, Скопје, 7-8 ноември 2011 годинa.

Објавени трудови
1. Jovan Ananiev, Strasko Stojanovski - “TOWARDS A EUROPEAN 

IDENTITY: THE ROLE OF THE NATIONAL HISTORIOGRAFIES IN 
THE CREATION OF BALKAN MYTHS”, in IDENTITYIN THE ERA 
OF GLOBALIZATIONAND EUROPEANIZATION, Skopje 2012. 

2. Димитар Љоровски, Страшко Стојановски: „ПОЈАВАТА НА 
МАКЕДОНСКИОТ  ПРОТОНАЦИОНАЛИЗАМ: УПОТРЕБАТА 
НА ТЕРМИНОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ГРЧКИТЕ ИЗВОРИ 
ОД ПОЧЕТОКОТ НА ХХ-тиот ВЕК“ .  На „30 години Институт за 
македонска литература – Скопје“, Меѓународен научен симпозиум 
„Макeдонскиот идентитет: литература, јазик, историја, култура”, 
2011. 

3. Strasko Stojanovski, Dimitar Ljorovski. “Shaping the nation: The models 
of Macedonian, Turkish and Albanian identity in late ottoman period”. 
In Bulit, M. & Idriz M (ed.), TURKISH-ALBANIAN-MACEDONIAN 
RELATIONS, Past, Present and Future, ADAM-ACTOR, 2012. 

Доцент д-р Андон Мајхошев
Учество во некои научноистражувачки работи: 

1. Проект: Правни аспекти на мобингот во РМ, Правен факултет-Штип, 
2011/2012.

Објавени трудови:
1. Етика и деловна комуникација, октомври 2011 (авторизирани 

предавања);
2. Новинарска етика, март 2012 (авторизирани предавања);
3. Industrial Relationship in the Republic of Macedonia in 2011, Professor 
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Ph. D. Lidija Hristova, Ph. D. Andon Maihosev, Eurofond, EU, мај 2012;
4. Резултати од истражувањето на процесот на колективното договарање 

во РМ во периодот 1990-2010 (практична димензија), Правник, мај 
2012;

Учество на конференции, обуки и семинари 
1. Обука за медијатори, 12-13.05.2012, Институт за европски политики 

ЕПИ, Скопје,
2. Тркалезна маса на тема: „Медијацијата во РМ - како понатаму”?, 

16.5.2012, Скопје;
3. Промоција на медијацијата во Македонија, ЕПИ, Комора на 

медијатори на Македонија, 27.6.2012;
4. Социјалниот дијалог и колективно договарање во РМ, ССМ, Скопје, 

14.7.2012; 
5. МКБЕФ: Меѓународна конференција за бизнис, економија и финансии 

– „Oд либерализација до глобализација – предизвици  на светот што 
се менува” Труд на тема:  „Социјалниот дијалог како фактор на 
позитивни промени во светот со акцент на на социјалниот дијалог 
во Република Македонија“, 13-15.9.2012, Економски факултет-
Штип.

Други активности
 – Предавач на тема „Платата како меѓународен стандард на трудот“, 

организирано од Комисија за еднакви можности на Општина Штип и 
ССМ –Штип, мај 2012;

 – Учество во организацијата на Ораторските средби одржани на 
26.3.2012 и член на Комисијата за оценка на содржината на текстовите 
и настап на Ораторските средби;

 – Изготвување на елаборати за акредитација на втор циклус на студии 
по Комуникациски менаџмент и односи со јавноста (3+2 и 4+1) и 
Масовни комуникации и менаџмент во медиумите (3+2 и 4+1);  

 – Претседател на Комисијата за самоевалуација на Правниот факултет,  
учесник во спроведување на процесот на самоевалуација на Правниот 
факултет за 2011 година.
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7.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 поради унапредување на студиската програма 
Новинарство и односи со јавност, примена е доц. д-р Сузана Џамтоска - 
Здравковска. Извршен е избор во звање насловен доцент на д-р Јорданка 
Галева,  извршени се избори од звање асистент во звање доцент на д-р 
Страшко Стојановски и д-р Андон Мајхошев, како и избор од звање 
помлад асистент во звање асистент на м-р Дејан Маролов, избор од звање 
помлад асистент во звање асистент на м-р Марија Радевска.

Исто така, извршен е и избор на помлад асистент Димитар Апасиев.

Декан

Проф. д-р Јован Ананиев
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XVII.5 ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА
за работа на Факултетот за музичка уметност при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

Мисија на Факултетот
Факултетот за музичка уметност во Штип е од огромно значење 

за Источна Македонија, но и за целата држава, особено заради 
долгогодишните незадоволени културни и образовни потреби на младите 
и перспективни музичари од овој регион, но и на сите оние кои ја немаа 
можноста да студираат на атрактивни оддели, какви што се оние кои ги 
нуди нашиот Факултет. 

Нашата основна мисија е на потенцијалните професионални музички 
уметници да им овозможиме да продолжат да го развиваат својот талент 
и да се усовршуваат блиску до своите домови, под менторство на врвни 
музички педагози и, секако, да им понудиме образовен избор за да 
почувствуваат дека ги имаат истите услови за напредување, како и нивните 
врсници од најразвиените земји во Европа и во светот.       

Факултетот спроведува универзитетско образование од прв и 
втор циклус, како и стручно образование кое е втемелено на научните, 
развојните и уметничките истражувања поради развивање на ново знаење 
и идеи, како и поттикнување на критичкото размислување и креативноста.

Нашиот Факултет има благородна мисија да создава квалитетен 
високостручен кадар, кој ќе го подигне нивото на домашните образовни 
и културни институции, но и да им овозможи вработувања на своите 
најдобри студенти, кои досега беа принудени да се доусовршуваат, а потоа 
и да работат надвор од струката и надвор од својата родна средина.

   
Визија
Факултетот за музичка уметност во Штип во периодот во наредниот 

период својата визија ја гледа во унапредување на постоечките и 
дополнување со нови и атрактивни модули на постојните додипломските 
студиски програми. На тој начин квалитетот на идниот млад музичар ќе 
може да го заокружи и прошири своето академско образование и успешно 
да го пронајде своето место во професионалните музички кругови кај 
нас и во светот, како успешен изведувач, педагог или научник.  Со тоа 
Факултетот ќе добие јасен уметнички – продуктивен и репродуктивен 
потенцијал, кој ќе се карактеризира со уметничка препознатливост, 
призната на меѓународно ниво. Факултетот низ наставата која се темели 
на уметничка и научноистражувачка активност ќе ги образува идните 
генерација да бидат учесници во развојот на музичката уметност и 
музичката педагогија, со што ќе се подигне нивото на музичката култура 
во целина. 
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Цел
Целта на Факултет за музичка уметност е да создаде високопрофилиран 

и образован музички кадар кој со својата натамошна дејност, ќе даде 
придонес во подигнување на општото образовно и уметничко ниво на Р. 
Македонија, со што ќе нè направат земја со културен потенцијал, рамен на 
развиените европски и светски средини. 

Организацина структура на Факултетот
Факултетот за вршење  на својата дејност е организиран од уметнички 

наставно-научни организациони единици – оддели и катедри. 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 одделите. 

На Факултетот се основани и функционираате следните оддели со 
катедри, и тоа:
1. Tеорија на музиката и музичка педагогија;
2. Оддел за џез студии  и
3. Вокално-инструментален оддел.

Музичко-теоретско педагошки оддел е поврзан со следниве 
катедри:
1. Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија; 
2. Катедра за етнокореологија и
3. Катедра за народни инструменти.

Катедра за теорија на  музиката  и  музичка 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 
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. 
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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 собири, 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 висококвалификувани 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 ќе 
може да им ги пренесува и на идните генерации во основните училишта, 
нижите музички училишта и средните музички училишта традиционалните 
вредности и особености на народните музички инструменти.

Наставата на прв циклус 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 следниве катедри, и тоа:
1. Катедра за инструментален џез и
2. Катедра за џез композиција.
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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.

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;
3. Катедра за гудачки инструменти;
4. Катедра за соло пеење;
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 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 на студентот да му се овозможи 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.
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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.

Наставата на прв циклус 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 научно-

истражувачката работа од областа на соло пеење интерпретација.
Дејноста на оваа Катедра е спроведување на студиска работа за соло 

пеење – прв циклус 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 пејач и може 
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.
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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 што е 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. 

Плански потреби на Факултетот за музичка уметност за 
2012/2013 година
Како и во претходниот извештај, ФМУ до Ректоратот на 

Универзитетот ја  дава следната  препорака:
1. Имаме потреба од четирите подрумски простории на Економскиот 

факултет при УГД-Штип за Одделот за џез студии (ударни 
инструменти и џез бас) и за истите набавка на теписони и завеси за 
звучна изолација. Toa не е голема инвестиција, а е многу значајно за 
студентите од Одделот за џез  студии. Во такви простории и со таква 
изолација студентите би можеле слободно да почнат да свират.

2. За изведување на наставата на прв циклус на студии и 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 и сега се обраќа до Ректоратот на Универзитетот за 
преземање на мерки за решавање на настанатите потреби за простор 
за изведување на индивидуалната и групна настава на Факултетот.

3. Бидејќи оваа година по новата програма на Одделот за теорија на 
музиката и музичка педагогија отворивме модул Етнохармоника 
имаме потреба од купување на две хармоники.. 

4. Поради потреба од простор за групна настава за 15 студенти од 
Одделот за музичка теорија и музичка педагогија, за Оркестар на 
традиционални инструменти и за камерна музика, би сакал на катот 
каде што се боксовите од десна страна две простории да споиме во 
една со рушење на sидот (гипс-плочи) помеѓу нив  и со затворање на 
една врата.

5. Имаме потреба од два комплети џез тапани и чинели (мал сет) и 
столчиња за седење за тапани.

6. За поправка има едно гитарско појачало 
 – има потреба на купување на едно гитарско појачало и 5 кабли за 

струја (за џез гитара).
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7. Во концертната сала би направиле библиотка со орманчиња за 
заклучување. 

8. Во дворот има потреба да се поставаат доволен број на клупи, чешма 
и зимзелени дрвја.

9. Над надворешната влезна врата и во продолжение на зградата да се 
постави кратка продолжена настрешница изработена од железен 
материјал со светол кров, заради заштита на влезот од атмосферска 
вода, снег и сл.

10. Проширување на Факултетот во просториите на Детската градинка 
лоцирана во негова непосредна близина со што би се ублажиле 
горенаведените потреби.

11. Останува како важно прашање решавањето на проблемот со 
климатизацијата на објектот, посебно на најгорниот кат, каде што 
се сместени кабинетите на наставниот и преостанат персонал. За 
таа цел, од наша страна, препорачуваме овој проблем кој во летниот 
период е доста сериозен да се реши дефинитивно во наредната 2013 
година со поставување на столбни клими во ходниците, најпрво на 
најгорниот кат, а постепено и во другите простории.

Наставнички и соработнички кадар 
Усовршувањето на наставничкиот кадар и во иднина ќе продолжи 

согласно потребите на наставните програми со цел континуирано 
одржување и подобрување на квалитетот на наставата.

Меѓународна соработка
Понатамошното развивање на уметничката и наставна дејност на 

ФМУ  ја гледаме и во правец на развивање на меѓународната соработка со 
факултетите за музичка уметност од  Р. Бугарија, Р. Србија Р. Хрватска и Р. 
Турција. Вклучување во веќе постојните програми за размена на студенти 
и професори и поттикнување на мобилноста на наставниците, студентите 
и административно-техничкиот персонал во насока на зголемување на 
квалитетот и компетитивноста на Факултетот, како една од најзначајните 
цели на Болоњскиот процес.

Издавачка дејност
Факултетот за музичка уметност и понатаму ќе продолжи со 

создавањето на сопствена наставна литература – скрипти и учебни 
помагала – која ќе се користи при реализацијата на наставата. И во овој 
период планираме да продолжи издавањето на Зборникот на ФМУ, со 
што ќе се даде придонес во збогатувањето на литературата од областа на 
музичката уметност.
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Идни планови
Со своите активности ФМУ како една од единките при УГДШ станува 

значаен иницијатор во креирањето и воедно подигнувањето на музичката 
култура во Р. Македонија. Стремежот во овој период ќе го фокусираме 
кон формирање на професионални вокални и инструментални ансамбли 
– хор и оркестар и нивно активно учество во културното и музичкото 
живеење.

                          
Декан,

проф. д-р Илчо Јованов
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ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

И З В Е Ш Т А Ј за работа на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 2011/2012 г.

1.  СТРУКТУРА
Број на вработени:  наставници, соработници  и  административно-

стручен  и технички кадар.
На Факултетот се вработени вкупно 26 вработени од тоа:  

 – 8  (осум)  наставника во звањето вонреден професор;
 – 9  (девет) наставника во звањето доцент; 
 – 2 (двајца) соработници во звањето асистент;
 – 3  корепетитори;
 – 4 (четири) административно-стручен и технички кадар.

Наставници
Вонредни професори

1. проф. д-р Милица Шкариќ
2. проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
3. проф. д-р Илчо Јованов 
4. проф. м-р Борис Трајанов    
5. проф.  м-р Татјана  Џорлева  
6. проф. м-р Марјан Јанкоски
7. проф. м-р Ѓеорги Мицанов
8. м-р Валентина Велковска-Трајановска                

Доценти    
1. м-р Владимир Лазаревски
2. м-р Емилија Потевска    
3. м-р Гоце Гавриловски
4. м-р Александар Секуловски
5. м-р Анѓеле Михајловски
6. м-р Златка Митева
7. м-р Владимир Јаневски
8. м-р Сашо Поповски
9. м-р Горанчо Ангелов

Соработници
Асистенти

1. м-р Христо Стојановски
2. м-р Ленче Насев

Корепетитори
1. м-р Наташа Требојевиќ
2. м-р Невенка Трајкова 
3. м-р  Антонијо Китановски
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Административно-стручен и технички кадар
1. Ванчо Павлов, секретар
2. Лидија Јордановa, тех. секретар
3. Видан Лазаров, реф. за студентски  прашања 
4. Пане Петров, економ

На Факултетот беа ангажирани и еден наставник од Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, двајца наставници од Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје, тројца наставници избрани во 
насловни звања ангажирани од други институции, четири лица ангажирани 
како истакнати стручњаци од праксата, односно уметници и четири лица 
ангажирани во работните тимови за помагање во наставата.

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: 

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 организациони 
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 предвидени следниве оддели со катедри, и тоа:
1. Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија,       
2. Оддел за џез студии  и
3. Вокално-инструментален оддел.

Одделот за  теорија на музиката и музичка педагогија е поврзан 
со следниве катедри:
1. Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија и 
2. Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни 

инструменти.

Одделот за џез студии е поврзан со следниве катедри, и тоа:
1. Катедра за инструментален џез и
2. Катедра за џез композиција.
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Вокално-инструменталниот оддел е поврзан со следните катедри, 
и тоа:
1. Катедра за пијано;
2. Катедра за дувачки инструменти;
3. Катедра за жичени инструменти и
4. Катедра за вокално пеење. 

Активности на катедрите
Катедрите во учебната 2011/2012 година ја реализираа настава на  

Факултетот.
Во текот на  учебната 2011/2012 година студентите на Факултетот 

ги посетуваа предавањата и вежбите по наставните предмети. Студентите 
на Факултетот по наставните предмети имаа изработено и предадено и 
семинарски работи. Исто така, во двата семестри студентите по наставни 
предмети постигнаа и добри резултати на колоквиумите. 

Раководители на катедрите
Раководители на одделите, односно катедрите на Факултетот за 

музичка уметност се: 
 – раководител на Одделот за музичка теорија и педагогија е доц. м-р 

Гоце Гавриловски, наставник;
 – раководител на Одделот за џез студии е проф. м-р Ѓеорги Мицанов,  

наставник;
 – раководител на Вокално-инструменталниот оддел е проф. м-р Татјана 

Џорлева, наставник;   
 – раководител на Катедрата за пијано е доц. м-р Емилија Потевска, 

наставник.   

3. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-
НАУЧНИОТ УМЕТНИЧКИ СОВЕТ  НА ФАКУЛТЕТОТ

Во извештајниот период се опфатени одржаните седници на Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот, од одржаната седницата од 
17.11.2011 година, па заклучно со одржаната седница од 3.10.2012 година

Одржана седница на ННУС на 17.11.2011 година

Дневен ред:
 – Усвојување на записникот од одржаната седницата на ННУС од 

19.10.2010 година;
1. Наставна проблематика (редовно одржување на наставата);
2. Извештај за работа на деканот на ФМУ за период октомври 2009 

година, заклучно со октомври 2010 година;
3. Барање за одобрување на отсуство на наставници на Факултетот;
4. Барање од студенти.
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Донесени одлуки/заклучоци:
З А К Л У Ч О К

1. Во евидентните листови за одржана настава од страна на наставниците 
да бидат внесени и датумите за одржани предавања.

2. По прашањето на евиденцијата за студентите кои се запишани на 
дообразување на Факултетот за музичка уметност истото да биде 
решено од страна на продеканот на Факултетот во консултација со 
проректорот за настава.

3. Од страна на наставниците кои се ангажирани на втор циклус 
студии да се изготви табеларен преглед за содржината на наставната 
програма на втор циклус на студии.

4. За одржување на праксата, студентите на Факултетот за музичка 
уметност треба да се информираат и да обезбедат во книжарницата на 
Универзитетот дневници за евиденција на праксата во која ќе сметаат 
и солистичките настапи, јавните часови и Новогодишниот концерт.

5. На студентетите запишани на втор циклус студии, како задолжителен 
и кои го избрале како изборен предметот Методологија на 
научноистражувачка работа 1 им се препорачува истиот да го слушаат 
на Педагошкиот факултетот при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, а за таа цел треба писмено да се извести наведениот факултет.

6. Сите оддели и катедри на Факултетот за музичка уметност за 
учебната 2010/2011 година да изготват распоред на часови и истиот 
да се објави на веб-страницата на Универзитетот и Факултетот.

О Д Л У К А
За студентите запишани на Одделот за музичка теорија и педагогија 

по наставната дисциплина: Методика на музичка настава 1 и Методика 
на музичка настава 2 застапена во IV година и за студентите запишани 
на Катедрата за етнокореологија по наставните дисциплини: Методика 
на наставата по народни ора 1 и Методика на наставата по народни 
ора 2, застапени во IV година на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип да се организира практична работа. 

Практичната работа да се реализира во менторски основни 
училишта, почнувајќи од учебната 2010/2011 година преку следните 
форми на практична работа, и тоа: Менторски (показен) час (го реализира 
наставникот ментор); Методичка практика (ја реализираат студентите 
под менторство на соодветниот наставник и соработник од Факултетот и 
наставник од основното менторско училиште).

Педагошка практика (студентите ја следат реализацијата на 
воспитно-образовната работа во менторското училиште под менторство 
на соодветен наставник и соработник од Факултетот).  

З А К Л У Ч О К
За потребите на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип да се изврши набавка на музичка литература. Се 
задолжува доц. м-р Емилија Потевска да изготви список на потребната 
литература. 
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О Д Л У К А
Се усвојува Годишниот извештај за работа на деканот на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
периодот октомври 2009 година заклучно со октомври 2010 година, во 
целост.

О Д Л У К А
За покривање на наставата во зимскиот I (прв) семестар на учебната 

2010/2011 година на студиските програми на втор циклус на студии на 
Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
по (задолжителниот) предмет: Методологија на научноистражувачка 
работа 1 на Одделот за музичка теорија и педагогија со фонд на часови 
2+0+4 и на Катедрата за етнокореологија - со фонд на часови 2+0+4, како 
и по (изборниот) предмет Методологија на научноистражувачка работа на 
Одделот за џез студии со фонд на часови 2+0+4, да се ангажира д-р Снежана 
Јованова, наставник од Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
 Се одобруваат барањата за отсуство на Невенка Трајковска и 

на Владимир Лазаревски во Софија, Р. Бугарија, поради закажани 
консултации за докторска дисертација.

О Д Л У К А
Се одобрува Барањето бр. 1505-17/15 од 28.10.2010 година за 

признавање на испити поднесено од Филип Стевановски, студентот на 
Вокално-инструменталниот оддел - тромбон.

Се признава испитот на студентот Филип Стефановски, положен на 
Факултетот за економија и организација на претприемаштвото – модул 
Менаџмент на организација при Приватната високообразовна установа 
Меѓународен славјански институт „Г.Р.Державин“ во Свети Николе, Р. 
Македонија.

Целосно се признава следниот испит. 
1.Психологија...10 (десет)
Студентот се запишува во VII семестар, 4 година, во учебната 

2010/2011 година.

Одржана седница на ННУС на  24.11.2011 година

Дневен ред:
1. Годишен извештај за работа на деканот на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 2010/2011 
година;

2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
внатрешните односи и работењето на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
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3. Донесување одлуки за прием на кандидати за запишување на втор 
циклус студии во учебната 2011/2012 година;

4. Донесување одлуки за покриеноста на наставата за прв циклус студии 
во летниот семестар на учебната 2011/2012 година;       

5. Донесување одлука за  определување на наслов на тема за 
магистерски труд на студентот Ивана Јанков;

6. Барања од вработени за одобрување на отсуство;
7. Барања од студенти.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај на деканот на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за период 
октомври 2010 до октомври 2011 година, во целост.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во целост.

Ι. О Д Л У К А
На Љубиша Филипов од Кочани, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма 
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА со 60 EKTC, во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

II. О Д Л У К А
На Виктор Карапанџов од Штип, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
Вокално-инструменталниот оддел – матичен инструмент ТУБА со 60 
EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

III. О Д Л У К А
На Биљана Биљарска од Штип, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, ѝ се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
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при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
Вокално-инструменталниот оддел – матичен инструмент ФЛЕЈТА со 60 
EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

IV. О Д Л У К А
На Елена Мирасчиева од Штип, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, ѝ се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
Вокално-инструменталниот оддел – матичен инструмент ФЛЕЈТА со 60 
EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

V. О Д Л У К А
На Сашо Крамарски од Штип, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма 
на МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА со 60 EKTC, во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

VI. О Д Л У К А
На Славчо Коцев од Велес, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
ЏЕЗ СТУДИИ со 60 EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен 
студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

VII. О Д Л У К А
На Елена Трајанова од Радовиш, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ѝ се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
Вокално-инструменталниот оддел – матичен инструмент ПИЈАНО со 60 
EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.
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Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

VIII. О Д Л У К А
На Антонијо Китановски од Скопје, со завршен прв циклус 

(додипломски) студии на Беркли колеџ за музика во Масачусетс - САД, 
признати како документ за завршено високо образование и стекнат 
стручен назив дипломиран џез композитор со Одлука бр. 09-4547/2 од 
12.6.2008 година на Министерството за образование и наука на Република 
Македонија, му се одобрува запишување на втор циклус универзитетски 
(академски) студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на ЏЕЗ СТУДИИ со 60 
EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

IX. О Д Л У К А
На Драган Гоневски од Скопје, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
Вокално-инструменталниот оддел – матичен инструмент ВИОЛОНЧЕЛО 
со 60 EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

X. О Д Л У К А
На Александар Митрички од Куманово, со завршен прв циклус 

(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на 
втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската 
програма на МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА со 60 EKTC, во 
учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

XI. О Д Л У К А
На Марјан Николовски од Скопје, со завршен прв циклус 

(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност во Штип при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на 
втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската 
програма на Вокално-инструменталниот оддел – СОЛО ПЕЕЊЕ со 60 
EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.
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Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

XII. О Д Л У К А
На Филип Стевановски од Куманово, со завршен прв циклус 

(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност во Штип при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во  Штип, му се одобрува запишување на 
втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската 
програма на ЏЕЗ СТУДИИ со 60 EKTC, во учебната 2011/2012 година, 
како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

XIII. О Д Л У К А
На Цветан Пијанечки од Скопје, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма на 
Вокално-инструменталниот оддел – матичен инструмент ОБОА со (60 
EKTC), во учебната 2011/2012 година, како редовен студент.

Висината на школарината за учебната 2011/2012 година се определува 
според актите на  Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

XIV. О Д Л У К А
На Бранко Вељановски од Скопје, со завршен прв циклус 

(додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, не му се одобрува запишување на 
втор циклус универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската 
програма ЏЕЗ СТУДИИ со 60 EKTC, во учебната 2011/2012 година, како 
редовен студент

XV. О Д Л У К А
На Ненад Мурговски од Струга, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, не му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма 
ЏЕЗ СТУДИИ со 60 EKTC, во учебната 2011/2012 година, како редовен 
студент.

XVI. О Д Л У К А
На Марјан Ристов од Струмица, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил 
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и Методиј“ во Скопје, не му се одобрува запишување на втор циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма 
МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА со 60 EKTC, во учебната 
2011/2012 година, како редовен студент.

XVII. О Д Л У К А
На Ивана Талевска од Скопје, со завршен прв циклус (додипломски) 

студии на Музичката академија при Универзитетот во Љубљана, не ѝ се 
одобрува запишување на втор циклус универзитетски (академски) студии 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип на студиската програма МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА со 
60 EKTC, во учебната 2011/2012 година.

 
I.  О Д Л У К А
За утврдување на наставнички и соработнички кадар за реализирање 

на наставата и вежбите на студиските програми на прв циклус 
универзитетски (академски) студии на Факултет за музичка уметност и 
на други единици при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот 
семестар на учебната 2011/2012 година.

II. О Д Л У К А
За утврдување на цена на воспитно-образовните услуги за 

ангажирање на стручњаци од практиката и уметници на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на прв 
циклус студии во летниот семестар на учебната 2011/2012 година. 

III. О Д Л У К А
За утврдување на цена на воспитно-образовните услуги за ангажирање 

на наставници од други универзитети и институти на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на прв 
циклус студии во летниот семестар на учебната 2011/2012 година. 

IV. О Д Л У К А
За утврдување на цена на воспитно-образовните услуги за ангажирање 

на наставници во насловни звања на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на I (прв) циклус на студии во 
летниот семестар на учебната 2011/2012 година. 

V. О Д Л У К А
За утврдување на цена за лица кое помагаат во наставата на прв 

циклус на студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната 2011/2012 година. 

VI. О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА табеларниот преглед за покриеноста на дел од 
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наставата на прв цилус на студии во летниот семестар во учебната 
2011/2012 година, со ангажирање на стручњаци од практиката и уметници, 
лица избрани во насловни звања, лица ангажирани од други универзитети, 
институти и други институции и лица ангажирани за помагање во наставата 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во  
Штип, во целост.

ТОЧКА 5
По петтата точка од дневниот ред, ННУС на Факултетот ја разгледа 

пријавата за магистерски труд од студентката Ивана Јанков и определи 
тема со наслов „Музичките изразни средства и нивните особености 
во вокалната кантата ’Псалми’ од композиторот Стојан Стојков“ и по 
водената дискусија едногласно ја донесе следната

I. О Д Л У К А
Се прифаќа пријавата за магистерски труд од студентката Ивана 

Јанков и ѝ се определува тема за магистерски труд под наслов „Музичките 
изразни средства и нивните особености во вокалната кантата ’Псалми’ 
од композиторот Стојан Стојков“. За ментор при изработката на 
магистерскиот труд се определува доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

I.  О Д Л У К А
Се усвојува иницијативата за издавање на Годишен зборник на 

трудови на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, во целост.

II.  О Д Л У К А
Се формираат редакциски тела за издавање на Годишен зборник на 

трудови на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и тоа:

Издавачки совет:
 – проф. д-р Саша Митрев, ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип;
 – проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, претседател на Комисијата за 

издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
 – проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – доц. м-р Валентина Велковска - Трајановска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
 – доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
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 – доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Редакциски одбор:
 – проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
 – доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
 – доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.  

Главни и одговорни уредници:
 – проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  и 
 – доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К И
За одобрување на барањата за отсуства на вработени на Факултетот 

и тоа: проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска, доц. м-р Александар  
Секуловски, доц. Ѓеорги Мицанов, м-р Христо Стојановски, доц. м-р 
Владимир Лазаревски и  доц. м-р Анѓеле Михајловски.

О Д Л У К А
Се одбива Барањето на Стојанче Гочевски за одобрување на 

продолжување на студиите на ФМУ, насоката Музичка теорија и 
педагогија, поради ненавремено поднесување на барање за продолжување 
на студиите.

Одржана седница на ННУС на 7.12.2011 година

Дневен ред:
1. Разгледување на Барањето бр. 1505-12/1 од 7.12.2011 година 

поднесено од доц. Ѓеорги Мицанов, студент на втор циклус студии на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, за одобрување на предвремена формирање на комисија за 
оценка и одбрана на магистерскиот труд  I hear a rhapsodu of Fragos-
Baker, If I should Lose you  од  Р. Раингер,Lady Bird  од Thad Dam-
eron, Beautiful Love  од Viktor Young, Bodu and Soul oд J.Green,No.1 
од Мицанов и No.2 од Мицанов. 
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2. Разгледување на Барањето бр.1505-12/2  од 7.12.2011 година 
поднесено од Ванче Хараламповски, студент на втор циклус студии на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, за одобрување на предвремена формирање на комисија за 
оценка и одбрана на магистерскиот труд со  програма: 1.Time Re-
membered- Bill Evans 2.Spain – Chick Corea 3. Duke Ellingtons sound 
of love- Charles Mingus 4. Song for my Father-Horace Silver i  5. Dol-
phin Dance-Herbie Hancock.

3. Формирање на комисија за проверка на постојните учебници од 
македонски автори кои се користат на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

8. Барања од студенти.
       
О Д Л У К А
СЕ ПРИФАЌА Барањето бр. 1505-12/1 од 7.12.2011 година, 

поднесено од доц.Ѓеорги Мицанов студентна втор циклус на студии на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за одобрување на предвремена формирање на комисија за оценка 
и одбрана на магистерскиот труд,  I hear a rhapsodu of Fragos-Baker, If 
I should Lose you  од  Р. Раингер,Lady Bird  од Thad Dameron, Beautiful 
Love  од Viktor Young, Bodu and Soul oд J.Green,No.1 од Мицанов и No.2 од 
Мицанов, а од причина што именованиот е активно вклучен во наставно-
образовниот процес и неговото поскорешно здобивање со научен степен. 

О Д Л У К А
СЕ ПРИФАЌА Барањето бр.1505-12/2  од 7.12.2011 година поднесено 

од Ванче Хараламповски, студент на втор циклус студии на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за 
одобрување на предвремена формирање на комисија за оценка и одбрана 
на магистерскиот труд со  програма:
1. Time Remembered - Bill Evans
2. Spain - Chick Corea
3. Duke Ellingtons sound of love - Charles Mingus
4. Song for my Father - Horace Silver
5. Dolphin Dance - Herbie Hancock

од причина што именованиот е активно вклучен во наставно-
образовниот процес и неговото поскорешно здобивање со научен степен 
ќе биде во функција на унапредување на наставно-образовниот процес на 
Факултетот.

О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Комисија за проверка на постојните учебници од 

македонски автори кои се користат на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во Комисијата се:

 – доц. м-р Златка МИТЕВА, наставник на Факултетот за музичка 
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уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
 – доц. м-р Александар Секуловски, наставник на Факултетот за 

музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
 – доц. м-р Марјан Јанкоски, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Комисијата од точка 1 на оваа Одлука има за задача да изврши 

проверка на  постојните учебници од македонски автори кои се користат 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип во однос на тоа дали има појава на плагијат и да достави информација 
до ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, најдоцна до 
20.12.2011 година.

О Д Л У К А
Се одбива Барањето поднесено од студентот Стојанче Гочевски, 

под број 1505-14/1 од 18.11.2011 година, за продолжување на студиите 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип на насока Музичка теорија и педагогија, поради ненавремно 
поднесување.

Одржана седница на ННУС на 14.12.2011 година

Дневен ред:
 – Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС на ФМУ 

при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 16.11.2011, 24.11.2011 
и  од 7.12.2012 година.

1. Формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд на 
кандидатот доц. Ѓеорги Мицанов; 

2. Разгледување на Барање од проф. д-р Стефанија Лешкова-
Зеленковска за давање на согласност за вршење на високообразовна 
уметничка дејност на втор циклус студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 

3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на наставнички и соработнички кадар за реализирање 
(покриеност) на наставата и вежбите на студиските програми на прв 
циклус на универзитетски (академски) студии на Факултет за музичка 
уметност и на други единици при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, во летниот семестар, на учебната 2011/2012 година;

4. Иницијативата, предметите: Информатика, Странски јазик и Физичко  
воспитување во новите студиски програми за ФМУ да се предвидат 
како изборни наместо задолжителни; 

5. Определување на стручни називи на дипломираните студенти на 
ФМУ на англиски јазик;

6. Барања од студенти.
Записниците од одржаните седници на ННУС на ФМУ при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 16.11.2011, 24.11.2011  и  од 
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7.12.20112 година ННУС на Факултетот ги усвои без забелешки и 
дополнувања.

О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Комисија за оценка на магистерскиот труд под наслов: 

„I hear a rhapsodu of Fragos-Baker, If I should Lose you  од  Р. Раингер,Lady 
Bird  од Thad Dameron, Beautiful Love  од Viktor Young, Bodu and Soul oд 
J.Green,No.1 од Мицанов и No.2 од Мицанов“ на кандидатот  доц. Ѓеорги 
Мицанов.

Во Комисијата се именуваат:
 – доц. м-р Александар Секуловски – претседател, наставник на 

Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип; 

 – проф. м-р Кирил Рибарски – член, наставник на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип; 

 – проф. Влајо Влајов, наставник на Музичката академија „Панчо 
Владигеров“ – Софија, Република Бугарија.
Комисијата од член 2 на оваа Одлука има за задача да подготви 

извештај во кој ќе даде оценка и образложение на трудот, најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на предавање на трудот.

Извештајот се доставува до Наставно-научниот уметнички совет на 
Факултетот.

О Д Л У К А
На проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска, вон. проф. на 

Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, ѝ се одобрува вршење високообразовна, односно уметничка 
дејност на втор циклус студии (ментор на студенти на втор циклус 
на универзитетски студии) на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2011/2012 
година.

О Д Л У К А
СЕ ВРШИ изменување и дополнување на Одлуката бр.1902-134/35 

од 24.11.2011 година за утврдување на наставнички и соработнички кадар 
за реализирање на наставата и вежбите на студиските програми на I (прв) 
циклус на универзитетски (академски) студии на Факултет за музичка 
уметност и на други единици на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
во летниот семестар на учебната 2011/2012 година, така што по точката 
5 се додава нова точка 6, која глси: „м-р ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА-
ТРАЈАНОВСКА, доцент по предметот Теорија на музиката и композиција, 
согласно со студиските и предметни програми, се ангажира на Факултетот 
за музичка уметност на следните предмети - наставни дисциплини:

 • задолжителни предмети – наставни дисциплини: 
 – Хармонија 2, ќе се слуша во летен (II семестар) на Одделот за 

музичка теорија и педагогија со фонд на часови 2+2+1 и Вокално-
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инструменталниот оддел со фонд на часови  2+2+1;
 – Хармонска анализа 2, ќе се слуша во летен (VIII семестар) на Одделот 

за музичка теорија и педагогија со фонд на часови 2+2+2; 
 – Основи на музички форми со анализа 2, ќе се слуша во летен (VI 

семестар) на  Вокално-инструменталниот оддел со фонд на часови  
2+2+1;   

 • изборни предмети – наставни дисциплини:
 – Хармонија 2, ќе се слуша во летен (VI семестар) на Катедрата 

за етнокореологија со фонд на часови  1+1+1, а во точката 6 
горенаведените предмети доделени на лицето доц. м-р Гоце 
Гавриловски се бришат“.

О Д Л У К А
СЕ ПОКРЕНУВА Иницијативата за изменување и дополнување на 

член 1, став 1, алинеја 1, 3 и 4 на Одлуката бр. 0701- 497/35 од 21.4.2010 
година донесена од Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 
за ревидирање на студиските програми за предметите: информатика, 
странски јазик и физичко воспитување во студиските програми на 
единиците на Универзитетот. 

Во Одлуката бр. 0701- 497/35 од 21.4.2010 година донесена од 
Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со иницијативата се 
предлага во студиските програми на Факултетот за музичка уметност, 
предметите: Информатика, странски јазик и физичко воспитување 
наместо како задолжителни да се предвидат како  дел од 10 % (десет) отсто 
изборни наставни предмети со следното  образложение: Со измените  на 
член 99 став 3 на Законот за високо образование („Сл. весник на РМ“, 
бр.17 од 11.2.2011) е предвидено „Студиските програми во сите студиски 
години треба да содржат задолжителни и изборни наставни предмети.  
Задолжителните  наставни  предмети  треба  да  бидат од  соодветната  
област  на  единицата  на  универзитетот,  односно  на  внатрешната 
организациона  единица (институт,  катедра,  оддел),  при  што  нивното  
учество  е најмногу до 60% од бројот на предметите. Остатокот од 
студиската програма ги сочинуваат 30% изборни  наставни  предмети  
коишто  студентите  самостојно  ги избираат  од  редот  на  сите  наставни  
предмети  застапени  на  единицата  на универзитетот  и 10%  изборни  
наставни  предмети  коишто  студентите  самостојно ги  избираат  од  
листа  на  слободни  изборни  предмети  предложена  од  секоја единица на 
универзитетот посебно.“ 

Поради приспособувањето на постоечките студиските програми на 
Факултетот за музичка уметмност со измените на член 99, став 3 на Законот 
за високо образование („Сл. весник на РМ“, бр.17 од 11.2.2011) има потреба 
предметите: Информатика, Странски јазик и Физичко воспитување (кои 
не припаѓаат на внатрешната организациона единица, ниту се соодветна 
област на единицата на Универзитетот – ФМУ) да преминат на листата на 
10% слободни изборни предмети. Со приспособувањето на програмите на 
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ФМУ, ќе треба и дел од задолжителните предмети да преминат во изборни 
и ќе биде невозможно да се формира соодветна, квалитетна студиска 
програма доколку и при ова намалување на задолжителни предмети бројот 
се оптоварува со предмети кои според Законот се веќе надвор од листата 
на задолжителни предметни програми. Од друга страна, пак, споредувајќи 
ги првите десет универзитети од Шангајската листа кон која се повикуваме 
како чекор кон кој треба да се стремиме за подобрување и надградување 
на нашите студиски програми, со надеж дека наскоро ќе ни бидат целосно 
признаени и верификувани во светот, може да се забележи дека на 
ниту еден од овие универзитети (Факултетите за музичка уметност) не 
се предвидени предметни програми и кредити за претходно наведените 
предмети. На пример, на вториот рангиран универзитет – Стенфорд, 
дури и воопшто за програмите за музика не се предвидуваат кредити за 
предмети надвор од Факултетот и студиските програми. 

О Д Л У К А
Во согласност со студиските и предметните програми на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се 
утврдуваат стручните називи на англиски јазик за завршените студии на 
прв циклус на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и тоа:

 – за дипломиран музички изведувач (инструмент), стручниот назив на 
англиски јазик ќе гласи: Bashelor of мusic in (instrument) Performance; 

 – за дипломиран џез музичар  (инструмент), стручниот назив на 
англиски јазик ќе гласи: Bachelor of music in Jazz Studies;

 – за дипломиран етнокореолог стручниот назив на англиски јазик ќе 
гласи:  Bachelor of мusic in Ethnocoreology; 

 – за дипломиран музички теоретичар – педагог, стручниот назив на 
англиски јазик ќе гласи: Bachelor of мusic  theory and pedagogy.

Одржана седница на ННУС на  20.12.2011 година

Дневен ред:
1. Формирање на рецензентски комисии за пријавените кандидати по 

конкурсот од 9.12.2011 година за избор на наставници (во сите звања) 
и соработник во звање асистент  на ФМУ;

2. Одлука за утврдување на потребата за распишување на конкурс 
за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научната 
уметничка област, видови на инструменти - џез гитара на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

3. Определување на Факултет од областа на уметноста (Факултет 
за музичка уметност) од странство заради утврдување на 
препознатливоста на  студската програма на ФМУ во Штип;

4. Барања од вработени за одобрување на отсуство.
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I. О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, објавен на 
9.12.2011 година во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ за избор на 1 
(еден) наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничката област 
теорија на музиката и композиција на Факултетот за музичка уметност 
при  Универзитетот „Гоце  Делчев“  во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:
 – проф. д-р Томе Манчев, ред. професор од наставно-научната 

уметничка област композиција, вработен на Факултетот за музичка 
уметност при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 
претседател;

 – проф. д-р  Стефанија Лешкова-Зеленковска, вон. професор од 
наставно-научната уметничка област  музикологија, вработена на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за член;

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. професор од наставно-научната 
уметничка област теорија на музиката и музичка педагогија, 
вработен на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за член.

II. О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, објавен 
на 9.12.2011 година во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ за избор 
на наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничката област 
пијано и методика на настава по пијано на Факултетот за  музичка  
уметност  при  Универзитетот „Гоце  Делчев“  во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:
 – проф. м-р Тодор Светиев, ред. професор од наставно-научната 

уметничка област пијано, вработен на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 
претседател;

 – проф. Валентина Нолчева, ред. професор од наставно-научната 
уметничка област пијано, вработена на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 
член;

 – проф. д-р Димитрије Бужаровски, ред. професор од наставно-
научната уметничка област музикологија и композиција, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, за  член.

III. О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, објавен 
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на 9.12.2011 година во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ за избор на 
наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничката област пијано 
и методика на настава по пијано на Факултетот за  музичка  уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во  Штип.  

Во Рецензентската комисијата се избираат:
 – проф. м-р Стела Слејанска, ред. професор во пензија од наставно-

научната уметничка област пијано, за претседател;
 – проф. д-р Милица Шкариќ, ред. професор од наставно-научната 

уметничка област пијано вработена на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за член;

 – проф. д-р Илчо Јованов, ред. професор од наставно-научната 
уметничка област теорија на музиката и музичка педагогија, 
вработен на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, за член.

IV. О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, објавен 
на 9.12.2011 година во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ за избор 
на наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничката област 
музичка педагогија и народни инструменти на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце  Делчев“ во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:
 – проф. м-р Драган Даутовски, вон. професор од наставно-научната 

уметничка област етномузикологија, вработен на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  
Скопје, за претседател; 

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. професор од наставно-научната 
уметничка област теорија на музиката и музичка педагогија, 
вработен на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, за  член и

 – проф. м-р Стојан Стојков, ред. професор во пензија од наставно-
научната уметничка област композиција, за  член.

V. О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, објавен 
на 9.12.2011 година во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ за избор 
на наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничката област 
тромбон на Факултетот за музичка  уметност при Универзитетот „Гоце  
Делчев“ во  Штип.  Во Рецензентската комисијата се избираат:

 – проф. м-р Иван Кочаров, ред.проф. во пензија од наставно-научната 
уметничка област кларинет, за претседател;

 – проф. м-р Гордана Јосифовска-Неделковска, ред.проф. од наставно-
научната уметничка област обоа, вработена на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  Скопје, за 
член; 
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 – проф. м-р Милица Шперовиќ-Рибарски, ред. проф. во пензија од 
наставно-научната уметничка област пијано, за  член.

VI. О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот, објавен 
на 9.12.2011 година во дневниот весник „Дневник“ и „Лајм“ за избор на 
1 (еден) соработник во научната уметничката област музички форми со 
анализа на Факултетот за музичка  уметност при Универзитетот „Гоце  
Делчев“ во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:                    
 – доц. м-р Гоце Гавриловски, доцент од наставно-научната уметничка 

област композиција, вработен на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце  Делчев“ во  Штип за претседател;

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф. од наставно-научната уметничка 
област теорија на музиката и музичка педагогија, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, за  член;

 – доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, доцент од наставно-
научната уметничка област теорија на музиката и композиција, 
вработена на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, за  член. 

О Д Л У К А
СЕ ОПРЕДЕЛУВА Факултет од областа на уметноста (Факултет за 

музичка уметност) од странство заради утврдување на препознатливоста 
на студската програма на ФМУ во Штип и тоа: Музичката академија 
„Панчо Владигеров“ во Софија, Р. Бугарија.

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА потребата за распишување на конкурс за избор на 

еден наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничка област, 
видови на инструменти џез гитара на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат критериумите 
предвидени со Законот за високото образование и критериумите за 
избор во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот. Изборот се врши за време од 5 (пет) години.

О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето за одобрување на отсуство на проф. д-р 

Стефанија Лешкова-Заленковска.
Одржана седница на ННУС на 29.1.2011 година
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Дневен ред:
1. Избор на наставник на Факултетот за музичка уметност при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за научната уметничка област 
видови на инструменти /џез гитара.   

2. Предлагање број на студенти кои ќе бидат запишани во прва година 
во учебната 2012/2013 година. 

3. Донесување Одлука за утврдување на лицата вработени на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, кои имаат запишано докторски студии во областа потребна 
на Факултетот за музичка уметност.

О Д Л У К А
М-р САШО ПОПОВСКИ се избира во наставник во звањето доцент 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за научната уметничка област видови на инструменти /џез гитара.   

Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) 
години, сметано од 30.12.2011 до 30.12.2016 година. 

О Д Л У К А
На Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип, за запишување на студенти на прв циклус на универзитетски 
(академски) студии, во учебната 2012/2013 година се предлага следниот 
број на студенти и тоа:
Ред. 
бр.

редовни 
студенти

со 
кофинансирање

1.
На  Одделот за теорија на 
музиката и музичка педагогија

 30     10

2. На  Катедрата за  пијано 3 2
3. На  Катедрата за  дувачки инструменти

Флејта 2 1
Обоа

4. На Катедрата за вокално пеење 2 2
5. На Одделот за   инструментален џез

Гитара 10 2
Саксафон 2 1
Џез тапани / ударни инструменти 2 1

6.
На Катедрата за етнокореологија, 
етномузикологија и народни инструменти

10 10

Вкупно: 61 29
    
О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВААТ лица вработени на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, кои имаат запишано 
докторски студии во областа потребна на Факултетот за музичка уметност, 
и тоа:
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1. Доц. м-р Златка МИТЕВА, на наставно-научната уметничка област 
инструмент флејта на Музичката академија „Панчо Владигеров“, во 
Софија, Р. Бугарија;

2. Доц. м-р Гоце ГАВРИЛОВСКИ на наставно-научната уметничка 
област фолклористика/композиција на Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ во Скопје; 

3. Доц. м-р Валентина ВЕЛКОВСКА-ТРАЈАНОВСКА на наставно-
научната уметничка област композиција на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;

4. Доц. Емилија ПОТЕВСКА на наставно-научната уметничка област 
пијано на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје;

5. Доц.Татјана ЏОРЛЕВА на наставно-научната уметничка област 
пијано на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје;

6. Доц. Владимир ЛАЗАРЕВСКИ, наставно-научната уметничка област 
камерна музика/обоа на Музичката академија „Панчо Владигеров“, 
во Софија, Р. Бугарија;

7. Доц. м-р Владимир ЈАНЕВСКИ, на наставно-научната уметничка 
област фолклористика/етнокореологија на Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ во Скопје; 

8. Доц. м-р Анѓеле МИХАЈЛОВСКИ на наставно-научната уметничка 
област пијано на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;

9. Доц. м-р Марјан ЈАНКОСКИ на наставно-научната уметничка 
област  етномузикологија на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;

10. М-р Христо СТОЈАНОВСКИ на наставно-научната област 
комуникологија на Институтот за социолошко-правни истражувања 
во Скопје; 

11. Невенка ТАЈКОВСКА, корепетитор, на наставно-научната уметничка 
област пијано на Музичката академија „Панчо Владигеров“, во 
Софија, Р. Бугарија.

Одржана седница на ННУС на  24.1.2012 година

Дневен ред:
 – Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС на 

ФМУ при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 20.12.2011 и 
29.12.2011  година.

1. Извештај за оценка на магистерскиот труд на кандидатот доц. Ѓеорги 
Мицанов;

2. Информација во врска со изменување и дополнувањето на студиските 
програми на ФМУ, согласно со член 99, став 3 од Законот за 
изменување и дополнување на ЗВО;

3. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 
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труд на студентот Славчо Коцев;
4. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 

труд на студентот  Филип Стевановски;
5. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски 

труд на студентот Антонијо Китановски;
6. Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно–

научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на 
учебната 2011/2012 година;

7. Барање за одобрување на отсуство.

О Д Л У К А
Се усвојува извештајот на рецензентската комисија за оценка на 

магистерскиот труд на кандидатот Ѓеорги Мицанов, под наслов: „I hear 
a rhapsodu of Fragos-Baker, If I should Lose you  од  Р. Раингер,Lady 
Bird  од Thad Dameron, Beautiful Love од Viktor Young, Bodu and Soul oд 
J.Green,No.1 од Мицанов и No.2 од Мицанов“.

Одбраната на магистерскиот труд да се изврши на 1.2.2012 година 
(среда) со почеток во 11 часот, во концертната сала на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, пред 
комисија, во состав:

 – доц. м-р Александар Секуловски – претседател, наставник на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

 – проф. м-р Кирил Рибарски – член, наставник на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и

 – проф. Влајо Влајов, член – ментор, наставник на Музичката академија 
„Панчо Владигеров“ во Софија, Република Бугарија.

З А К Л У Ч О К
Раководителите на катедрите на Факултетот, најдоцна до 27.1.2012 

година да достават предлог со изменета и дополнета студиските програми 
на ФМУ во согласност со член 99, став 3 од Законот за изменување и 
дополнување на ЗВО.

О Д Л У К А
Се прифаќа пријавата за магистерски труд од студентот Славчо 

Коцев и се определува темата под наслов „Музиката на Чарли Мингус 
(Charles MinguS)“. 

За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува 
доц. м-р  Александар Секуловски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
Се прифаќа пријавата за магистерски труд од студентот Филип 

Стевановски и се определува темата под наслов „Оригинални авторски 
композиции“.
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За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува 
проф. м-р Кирил Рибарски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
Се прифаќа пријавата за магистерски труд од студентот Антонијо 

Китановски и се определува темата под наслов „Музиката на Орнет 
Колмен (Ornette Coleman)“. За ментор при изработката на магистерскиот 
труд се определува доц. м-р Сашо Поповски, наставник на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
Се определува бројот на членовите на Наставно-научниот уметнички 

совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната 2011/2012 година и тоа:

    
Вон. проф.
1. Проф. д-р Илчо Јованов
2.  Проф. д-р Милица Шкариќ
3.  Проф. д-р Стефанија Лешкова    Зеленкова  
4.   Проф. Илија Пејовски   
5.   Проф. м-р Кирил Рибарски     
6 .  Проф. м-р Борис Трајанов     
          
Доценти
7.   Антонијо Китановски
8.   Доц. м-р Владимир Лазаревски
9.   Доц.  м-р Валентина Велковска Трајановска         
10.  Доц.  Ѓеорги Мицанов 
11.  Доц. м-р Марјан Јанкоски
12.  Доц. м-р Татјана  Џорлева
13. Доц. м-р Емилија Потевска
14.  Доц. м-р Гоце Гавриловски
15.  Доц. м-р Александар  Секуловски
16.  Доц. м-р Златка Митева
17.  Доц. м-р Анѓеле Михајловски
18.  Доц. м-р Владимир Јаневски
19.  Доц. м-р Сашо Поповски

Лица избрани во звање насловен доцент
20. Доц. м-р Иван Бејков
21.  Доц. м-р Горанчо Ангелов
22.  Доц. м-р Бранко Павловски
23.  Доц. м-р Паскал Краповски
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Претставници од соработниците
Помлади асистенти
24.  м-р Ленче Насев
25.  м-р Христо Стојановски
 
Претставници од студентите
26. Стојан Иванов 
27. Бисера Иванова 

О Д Л У К А
На доц. м-р Владимир Лазаревски му се одобрува отсуство од 19.3.2012 

г. до 30.3.2012 година поради концертен настап на Интернационалниот 
фестивал „Балкански вечери“ во Конкорд, Масачисец и Њујорк – САД.

Одржана седница на ННУС на 1.2.2012 година

Дневен ред:
1. Формирање на комисија за самоевалуација на Факултетот за музичка 

уметност;    
2. Изменување и дополнување на Одлуката за предлагање на број на 

студенти кои ќе бидат запишани во прва година во учебната 2012/2013 
година;      

3. Информација во врска со изменување и дополнувањето на студиските 
програми на ФМУ согласно со член 99, став 3 од Законот за 
изменување и дополнување на ЗВО. (60+30+10);

4. Покриеност на наставата за летниот семестар на учебната 2011/2012 
година;

5. Информација во врска со електронско внесесните податоци за 
ангажман на редовно вработените наставници и соработници на 
ФМУ; 

6. Одлука за утврдување на потреба за распишување на конкурс за 
избор на еден наставник (во сите звања) на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“  во Штип;

7. Барања од вработени за одобрување на отсуство.
        
О Д Л У К А
СЕ ИЗБИРААТ членови на комисија за вршење на самоевалуација 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип.

Во комисијата за вршење на самоевалуација на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, се избираат:
1. Доц. м-р Владимир ЈАНЕВСКИ, претседател, од редот на 

наставниците; 
2. Доц. м-р Александар Секуловски, член, од од редот на наставниците; 
3. Доц. м-р Гоце Гавриловски, член, од редот на наставниците;
4. Драгана Карова, член, претставник од редот на студентите;
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5. Стефанија Стрмбова, член, претставник од редот на студентите.
Мандатот на членовите на комисијата за вршење на самоевалуација 

од редот на наставниците трае 4 (четири) години, а мандатот на членовите, 
претставници од редот на студентите трае 2 (две) години.

О Д Л У К А
На Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип, во учебната 2012/2013 година за запишување на 
студенти во прва година на прв циклус на универзитетски (академски) 
студии, се предлага следниот број на студенти, и тоа:
Ред. 
бр.

редовни 
студенти

со 
кофинансирање

1.
На  Одделот за теорија на 
музиката и музичка педагогија

    

Катедра за теорија на 
музиката и музичка педагогија

30 10

Катедра за етнокореологија, 
етномузикологија и народни инструменти 

10 10

2. На Вокално-инструменталниот оддел:
Катедра за пијано 4 1
Катедра за  дувачки инструменти 
 Флејта 2 1
Обоа 2 0
Кларинет  3 1
Хорна 1 0
Труба 2 1
Тромбон 2 1
Фагот 2 0
Катедра за жичени инструменти
Виолина 3 1
Виола 1 1
Виолончело 1 1
Контрабас 2 1
Катедра за вокално пеење   2 2

3. На одделот за џез студии:
Катедра за инструментален џез   
Гитара 10 2
Џез труба 1 1
Саксофон 2 1
Џез тапани   2 1
Пијано 4 1

Вкупно: 86 37
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Одлуката број 1902-147/4 од 29.12.2011 донесена oд Наставно-
научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип престанува да важи.

З А К Л У Ч О  К
Се задолжуваат раководителите на катедрите на Факултетот да 

достават предлог на изменета и дополнета студиските програми на ФМУ 
во согласност со член 99, став 3 од Законот за изменување и дополнување 
на ЗВО најдоцна до 10.2.2012 година.

I.  О Д Л У К А
Одлука за дополнување во точка 1 во Одлуката бр.1902-134/29 од 

24.11.2011 година за ангажирање на наставници од други универзитети 
и институти во учебната 2011/2012 година на прв циклус на студии во 
летниот семестар и утврдување на цена на воспитно-образовни услуги 
за ангажирање на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во  Штип.

II.  О Д Л У К А
Одлука за дополнување во точка 1 во Одлуката бр. 1902-134/28 од 

24.11.2011 година за утврдување на лица кое помагаат во наставата на 
прв циклус на студии и утврдување на цена за лицата кое помагаат во 
наставата на прв циклус на студии на Факултет за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната 
2011/2012 година.

III.  О Д Л У К А
Одлука за бришење на точката 4 и дополнување на точка 5 во Одлуката 

бр.1902-134/30 од 24.11.2011 година за ангажирање на наставници во 
насловни звања во учебната 2011/2012 година на прв циклус на студии во 
летниот семестар и утврдување на цена на воспитно-образовни услуги на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во  
Штип.

IV. О Д Л У К А
Одлука за дополнување на Одлуката бр.1902-134/31 од 24.11.2011 

година за  ангажирање на стручњаци од практиката и уметници во 
учебната 2011/2012 година на прв цилус на студии во летниот семестар 
и утврдување на цена на воспитно -образовни услуги за ангажирање на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во  
Штип, така што по точката 3 се додава нова точка 4  со лицето Томислав  
Шопов. 

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА потреба за распишување на Конкурс за избор на 

еден наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничка област 
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видови на инструменти џез саксофон. Заинтересираните кандидати 
треба да ги исполнуваат критериумите предвидени со Законот за високото 
образование и критериумите за избор во согласност со Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во  наставно-научни, научни, наставни 
и соработнички звања на Универзитетот.  Изборот се врши за време од 5 
(пет) години.

I.  О Д Л У К А
На проф. д-р Стефанија Лешкова-Заленковска, наставник на ФМУ 

при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип ѝ се одобрува отсуство 
во периодот од 1 до 4 април 2012 година во Виена, Р. Австрија, поради 
присуство на Меѓународна научна конференција во организација на IJAS – 
International Journal of arts and science со научен труд на тема „Економските 
детерминанти во продукција на нови дела кај македонските“. 

Трошоците за котизација (за учество) во износ од 360 САД долари,  
паѓаат на товар на одобрените средства за научни и стручни усовршувања 
на вработените на Факултет за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.  

II. О Д Л У К А
На м-р Христо Стојановски, соработник на ФМУ при Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип, му се одобрува отсуство на 3.2.2012 година 
поради консултации за докторски студии.

Одржана седница на ННУС на 15.2.2012 година

Дневен ред:
1. Избор на наставник за наставно-научната уметничка област пијано 

и методика на настава по пијано, според Билтенот на Универзитетот 
бр.73 од 30.1.2012 година, стр. 56;

2. Одлука за исплата на парични средства на претседател и на членови 
на рецензентската комисија за изготвување на писмен реферат за 
избор на наставник за наставно-научната уметничка област пијано и 
методика на настава по пијано, објавен во Билтенот на Универзитетот 
бр.73 од 30.1.2012 година, на стр. 56;

3. Избор на наставник за наставно-научната уметничка област теорија 
на музиката и композиција, според Билтенот на Универзитетот бр.73 
од 30.1.2012 година, стр. 63;

4. Одлука за исплата на парични средства на претседател и на членови 
на рецензентската комисија за изготвување на писмен реферат за 
избор на наставник за наставно-научната уметничка област теорија 
на музиката и композиција, објавен во Билтенот на Универзитетот 
бр.73 од 30.1.2012 година,  на стр. 63;

5. Предлог на студиска програма на Факултетот за музичка уметност, 
согласно со член 99, став 3 од Законот за изменување и дополнување 
на ЗВО (60+30+10);
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6. Одлука за ангажирање на корепетиција за втор циклус студии на 
ФМУ; 

7. Информација во врска со денесените одлуки за определување на 
наслови на теми и ментори на студенти на втор циклус студии;

8. Информација во врска со електронско внесените податоци за 
ангажман на редовно вработените наставници и соработници на 
ФМУ;

9. Барање од вработени.
10. Р а з н о.

ПРЕДЛОГ - О Д Л У К А
Проф. д-р МИЛИЦА ШКАРИЌ се  предлага за избор на наставник 

во звањето редовен професор на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната уметничка 
област пијано и методика на наставата по пијано.

Именуваната се предлага за избор во наведеното звање за време од 5 
(пет) години, сметано од наредениот ден од извршениот избор од страна на 
Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

О Д Л У К А
На претседателот и на членовите на Рецензентската комисија 

формирана со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
музичка  уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 
1902-146/5 од 21.12.2011 година, да се исплатат парични средства на име 
надомест за изработка на реферат – рецензија, и тоа на: 

 – проф. м-р Тодор Светиев, ред. проф. од наставно-научната уметничка 
област пијано, вработен на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за претседател во 
бруто износ од 3.333,оо денари;

 – проф. Валентина Нолчева, ред. проф. од наставно-научната уметничка 
област пијано, вработена на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за  член во бруто 
износ од 1.667,00 денари и

 – проф. д-р Димитрије Бужаровски, ред. проф. од наставно-научната 
уметничка област музикологија и композиција, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, за член во бруто износ од 1.667,00 денари.   

О Д Л У К А
Доц. м-р ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВСКА-ТРАЈАНОВСКА се избира 

за наставник во звањето вонреден професор на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната 
уметничка област теорија на музиката и композиција.

Именуваната се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) 
години, сметано од 16.2.2012  до 16.2.2017 година. 
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О Д Л У К А
На претседателот и на членовите на Рецензентската комисија  

формирана со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
музичка  уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 
1902-146/4 од 21.12.2011 година, да се исплатат парични средства на има 
надомест за изработка на реферат – рецензија, и тоа на: 

 – проф. д-р Томе Манчев, ред. проф. од наставно-научната уметничка 
област композиција, вработен на Факултетот за музичка уметност 
при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за претседател 
во бруто износ  од 3.333,оо денари.

 – проф. д-р  Стефанија Лешкова-Зеленковска, вон. проф. од наставно-
научната уметничка област музикологија, вработена на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
член, во бруто износ од 1.111,оо денари и

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф. од наставно-научната уметничка 
област теорија на музиката и музичка педагогија, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за член во бруто износ од 1.111,оо денари.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Предлогот на студиска програма на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
соглaсност со член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за високото образование на Република Македонија („Сл. весник на РМ“, 
бр. 17/2011 година) во целост.

З А К Л У Ч О К
За  лицата  кои ќе бидат ангажирани за корепетиција на студентите на 

втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип да се изготви образложен предлог за определување 
на надомест на износ на средства за наведеното ангажирање.

I. ОДЛУКА
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 1902-100/5 од 25.1.2012 година за 

определување на наслов на тема и ментор за магистерски труд на студентот 
Славчо Коцев.

Поништувањето на наведената одлука следува од причини што 
именованиот не го заверил првиот семестар на втор циклус и не извршил 
соодветни уплати за заверка како и не пополнил соодветен Образецот 
- пријава  за тема и ментор  во Одделот за втор циклус  на студии на 
Универзитетот.

II. ОДЛУКА
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 1902-100/7 од 25.1.2012 година за 

определување на наслов на тема и ментор за магистерски труд на студентот  
доц. Антонијо Китановски.
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 Поништувањето на наведената Одлука следува од причини 
што именованиот не го заверил првиот семестар на втор циклус и не 
извршил соодветни уплати за заверка како и не пополнил соодветен 
Образецот - пријава за тема и ментор во Одделот за втор циклус студии на 
Универзитетот.

III. ОДЛУКА
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 1902-100/7 од 25.1.2012 година за 

определување на наслов на тема и ментор за магистерски труд на студентот   
Филип Стефановски.

Поништувањето на наведената Одлука следува од причини што 
именованиот не го заверил првиот семестар на втор циклус и не извршил 
соодветни уплати за заверка како и не пополнил соодветен Образецот 
- пријава за тема и ментор во Одделот за втор циклус студии на 
Универзитетот.          

I. ОДЛУКА
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето од доц. м-р Ѓеорги Мицанов, наставник 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во 
Штип за издавање на  скрипта под  наслов „Џез саксофон – практика и 
вежби“.

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа Одлука се избираат 
рецензенти и тоа:

 –  Доц.  Антонијо Китановски и
 –  Проф. д-р Илчо Јованов.

II. О Д Л У К А
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето од доц. м-р Марјан Јанкоски, наставник 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ 
во Штип за издавање на  скрипта под  наслов „Оркестар на народни 
инструменти 1“.

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа Одлука се  избираат 
рецензенти и тоа:

 –  Проф. д-р Илчо Јованов  и
 –  Доц. м-р Сашо Поповски.

III. O Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА  Барањето од доц. м-р Владимир Јаневски, наставник 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за издавање на учебник под наслов: „Етнокореолошките 
карактеристики на македонските традиционални ора“.

За рецензирање на учебникот од точката 1 на оваа Одлука се  избираат 
рецензенти и тоа:

 –  Проф. д-р Оливера Васиќ, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот во Белград   и            

 –  Проф. д-р Мирјана Мирчевска од Институтот  за антропологија во 
Скопје.
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IV. O Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА барањето од Доц. м-р Татјана Џорлева, наставник 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип за издавање на  скрипта под  наслов „Учебно помагало на 
студентите по пијано“  .

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се  избираат 
рецензенти и тоа:

 –  Доц. м-р Емилија Потевска  и                  
 –  Доц. м-р Ангеле Михајловски.

ОДЛУКА
СЕ ВРШИ  дополнување на точка 1 од Одлуката бр.1902-146/30 од 

21. 12.2012 година за определување на универзитети, односно факултети 
од областа на уметноста (Факултет за музичка уметност) од странство и 
од земјата заради утврдување на препознатливоста на студската програма 
на Факултетот за музичка уметност во Штип и тоа со:

 –  Југозападен Универзитет „Неофит Рилски“ во Благоевград, Р. 
Бугарија;

 –  Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје.
Според дополнување, Одлуката бр. 1902-146/30 од 21. 12. 2012 

година за определување на универзитети, односно факултети од областа 
на уметноста (Факултет за музичка уметност) од странство заради 
утврдување на препознатливоста на студската програма на Факултетот за 
музичка уметност во Штип, гласи:

 –  Музичката академија „Панчо Владигеров“, во Софија, Р. Бугарија 
(странство)

 –  Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ во Благоевград, Р. 
Бугарија (странство) и

 –  Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје (земјата).

ОДЛУКА
За  проширување на Годишна програма и план за издавачка дејност на 

Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
за 2012 година

Реден бр. 1

Единица на УГД - Штип
Факултет за музичка уметност, теорија на 
музиката и музичка педагогија 

Автор Проф. д-р Илчо Јованов
Одлука за издавање 
на учебни помагала и 
учебници

Рецензирана скрипта

Наслов Солфеж 1 и 2 
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Предмет, бр. на часови, 
семестар

Солфеж, 2 +2+2. II +

Број на студенти 60  на годишно ниво
Тираж 100 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр. 2
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност, теорија на 

музиката и музичка педагогија

Автор Доц.м-р Валентина Велковска - 
Трајановска

Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов Хармонија 1 
Предмет, бр. на часови, 
семестар

Хармонија 1, 2 +2+2. I +

Број на студенти 60  на годишно ниво
Тираж 100 примероци
Финансирање УГД (издавање во електронска форма 

со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр. 3

Единица на УГД - Штип
Факултет за музичка уметност, теорија на 
музиката и музичка педагогија

Автор
Проф. д-р Стефанија лешкова - 
Зеленковска

Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов Историја на музиката 2 

Предмет, бр. на часови, 
семестар

Историја на музиката 2, 2 +2+2. II

Број на студенти 60  на годишно ниво
Тираж 100 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)
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Реден бр.4

Единица на УГД - Штип
Факултет за музичка уметност, теорија на 
музиката и музичка педагогија

Автор Доц-д-р Гоце Гавриловски

Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов Полифонија 1 

Предмет, бр. на часови, 
семестар

Полифонија 1 , 2 +2+2. II

Број на студенти 60  на годишно ниво
Тираж 100 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

По точката разно Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот 
донесе 

О Д Л У К А
За поништување на Одлуката бр. 1902-101/5 од 14.10.2010 година 

за префрлување од една на друга студиска програма во рамките на 
единицата и Одлуката бр. 1902-101 од 29.9.2011 година за продолжување 
на студиите по прекинувањето на студентот Бодин Попов донесени од 
Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

Поништувањето на наведените одлуки од точка 1 следува  од причини 
што именованиот студент со Одлука  бр. 0210-93/64 од 31.12.2008 година 

Одржана седница на ННУС од 7.3.2012 г.

Дневен ред:
1. Предлог за утврдување на број на студенти и студиски програми 

за запишување на втор циклус студии на Факултетот за музичка 
уметност за учебната 2012/2013 година;

2. Предлог за замена на продекан на Факултетот за музичка уметност;
3. Разгледување на Барање од м-р Христо Стојановски, соработник 

во звање асистент на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за научно усовршување на 
трет циклус студии од областа комуникологијата;

4. Разгледување на барање од доц. м-р Владимир Јаневски за издавање, 
односно-печатење на книга од теренски материјали од областа 
етнокореологија собрани со студентите на Факултетот за музичка 
уметност насока Етнокореологија на теренските инстражувања во 
Република Македонија; 

5. Барања за одобрување на отсуство и 
6.    Барања од студенти.
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О Д Л У К А
На Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце 

Делчев“ во Штип, во учебната 2012/2013 година за запишување на редовни 
студенти на студиски програми на втор циклус на студии се предлага 
следниот бројот на студенти и тоа:

 – на Катедрата за теорија на музиката и музичка педагогија  10 (десет)   
редовни студенти

 – на Катедрата за етнокорелогија, етномузикологија и народни 
инструменти   3 (тројца)  редовни студенти  

 – на  Катедрата за инструментален џез .6 (шест)    редовни студенти
 – на Катедрата за пијано  4 (четири) редовни студенти 
 – на Катедрата за дувачки инструменти:
 – Обоа   1  (еден)    редовен студент
 – Флејта   2  (двајца) редовни студенти
 – Кларинет   2  (двајца)  редовни студенти
 – Тромбон  2  (двајца) редовни студенти  
 – Труба  2  (двајца) редовни студенти
 – Хорна 1 (еден)     редовен студент      
 – на Катедрата за  жичени инструменти
 – Виолончело  1 (еден)    редовен студент
 – Виолина   1 (еден)    редовен студент
 – Виола   1 (еден)    редовен студент
 – на Катедрата за вокално пеење  2 (двајца) редовни студенти.

О Д Л У К А
Доц. м-р ВЛАДИМИР ЈАНЕВСКИ, наставник на Факултетот за 

музичка уметност, во својство на продекан, ќе ја заменува продеканката 
на Факултетот за музичка уметност доц. м-р Валентина Велковска-
Трајановска поради  породилно отсуство.

О Д Л У К А:
СЕ УСВОЈУВА Барањето бр. 1907-95/6 од 7.3.2012 година на м-р 

ХРИСТО СТОЈАНОВСКИ, соработник во звање асистент на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за научно 
усовршување на трет циклус студии од областа комуникологијата на 
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. 

О Д Л У К А:
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето  бр. 0402-95/5 од 6.3.2012 година од доц. м-р 

ВЛАДИМИР ЈАНЕВСКИ, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за издавање односно печатење 
книга од теренски материјали од областа етнокореологија собрани со 
студентите на Факултетот за музичка уметност - Етнокореологија на 
теренските истражувања во Република Македонија. 
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I.   О Д Л У К А
На проф. д-р Стефанија Лешкова–Заленковска ѝ се одобрува отсуство 

во периодот од 16.4. до 20.4.2012 година поради учество на Меѓународна 
конференција за Балканот во Скопје.

II.   О Д Л У К А
На проф. д-р Стефанија Лешкова–Заленковска ѝ се одобрува отсуство 

во периодот од 17.4. до 22.4.2012 година поради учество на Меѓународен 
научен симпозиум за музика и танц во Берово.

TOЧKA 6
По шестата точка од дневниот ред, ННУС на Факултетот расправаше 

по барања од студенти.
По водената дискусија, ННУС на Факултетот едногласно  ги  донесе 

следните: 

I. О Д Л У К И
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/2 од 5.3.2012 година за 

признавање на испити поднесено од студентот Емил Арсов.
На студентот Емил Арсов префрлен со Одлука бр.1902-100/10 од 

5.3.2012 година од студиската програма Музичка теорија и педагогија 
на студиската програма Соло пеење на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип му се признаваат испитите 
положени на насоката Музичка теорија и педагогија на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип.

Целосно  му се признаваат следниве испити:

Наставна дисциплина              Oценки
1. Солфеж 1     6 (шест)
2. Историја на музиката                8 (осум)
Студентот се запишува во II семестар, I година, во учебната  2011/2012 

година.

II. О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/4 од 7.3.2012 година за 

признавање на испити поднесено од студентот Драган Стојчевски.
Се признаваат испитите на студентот Драган Стојчевски положени 

на Факултетот за  музичка уметност - Скопје при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје.

Целосно  му се признават следните испити и тоа:
Наставна дисциплина            Oценки
1. Историја на музиката 1  7 (седум)
2. Хор  пеење 1 (изборен)         8 (осум)

Одржана седница на ННУС од 16.3.2012 г.
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Дневен ред:
1. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за 

учебно помагало/скрипта под наслов „Пијанистички техники“ од 
авторот доц. м-р Татјана Џорлева;

2. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за 
учебно помагало/скрипта под наслов „Џез саксофон – практика и 
вежби“ од авторот доц. м-р Ѓеорги Мицанов;

3. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за учебно 
помагало/скрипта по предметот Оркестар на народни инструменти 1 
од авторот, доц. м-р Марјан Јанкоски;

4. Формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник за 
наставно-научната уметничка област саксофон по Конкурсот од 
15.12.2012 година;

5. Избор на соработник во звање асистент за научно-уметничката област 
музички форми со анализа, според Билтенот на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, бр. 75 од 1 март 2012 година, на стр. 31;

6. Донесување Одлука за исплата на  парични средства на има надомест 
за изработка на реферат – рецензија за избор на еден соработник за 
научната уметничка област музички форми со анализа.

7. Разгледување на Барање од доц. м-р Антонијо Китановски за издавање 
на  учебно помагало - скрипта под наслов: „Џез гитара – техника 1“;

8. Одлука за дополнување на Одлуката бр. 1902-105/17 од 16.2.2012 г. за  
проширување на Годишниот план и програма за издавачка дејност на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип за 2012 година, а во врска со дополнителнито барањето од доц. 
м-р Антонијо Китановски за издавање на учебно помагало - скрипта 
под наслов „Џез гитара – техника 1“;

9. Барање за одобрување на отсуства;
10. Р а з н о.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА рецензијата на ракописот за издавање на учебното 

помагало – скрипта под наслов „Пијанистички техники“ од авторот доц. 
м-р Татјана Џорлева, во целост.

Рефератот на рецензијата на ракописот за издавање на учебното 
помагало – скрипта под наслов „Пијанистички техники“ од авторот доц. 
м-р Татјана Џорлева е објавен во Универзитетски билтен бр. 75 од 1 март 
2012 година,  на стр. 31.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА рецензијата на ракописот за издавање на учебното 

помагало – скрипта под наслов „Џез саксофон – практика и вежби“ од 
авторот доц. м-р Ѓеорги Мицанов, во целост.

Рефератот на рецензијата на ракописот за издавање на учебното 
помагало – скрипта „Џез саксофон – практика и вежби“ од авторот доц. 
м-р Ѓеорги Мицанов е објавен во Универзитетски билтен бр. 75 од 1 март 
2012 година,  на стр. 38.
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О Д Л У К А:
СЕ УСВОЈУВА рецензијата на ракописот за издавање на учебното 

помагало – скрипта, по предметот „Оркестар на народни инструменти 1“ 
од авторот доц. м-р Марјан Јанкоски, во целост.

Рефератот на рецензијата на ракописот за издавање на учебното 
помагало – скрипта „Оркестар на народни инструменти 1“ од авторот доц. 
м-р Марјан Јанкоски е објавен во Универзитетски билтен бр. 75 од 1 март 
2012 година, на стр. 40. 

О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Рецензентска комисија за изготвување и поднесување 

на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот објавен на 
15.2.2012  година во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ за избор на 
еден наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничката област 
саксофон на Факултетот за  музичка  уметност при  Универзитетот „Гоце  
Делчев“  во  Штип.

Во Рецензентската комисијата се избираат:
1. проф. м-р Кирил Рибарски,  во звање  вон. проф. вработен наставник 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип од наставно-научната уметничка област тромбон, 
за претседател;

2. проф. Илија Пејовски, во звање вон. проф. вработен наставник  на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип од наставно-научната уметничка област џез композиција и 
аранжирање, џез пијано и џез хармонија и ансамбл, за член и

3. проф.д-р Илчо Јованов, вон. проф. вработен наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 
наставно-научната уметничка област теорија на музиката и музичка 
педагогија, за  член.

О Д Л У К А
М-р ЛЕНЧЕ НАСЕВ се избира за соработник во звање асистент на 

Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип за научната уметничка област музички форми со анализа.   

Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 3 (три) 
години, сметано од 17.3.2012  до 17.3.2015 година. 

О Д Л У К А
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  
1902-146/7 од 21.12.2011 година, да се исплатат парични средства на има 
надомест за изработка на реферат – рецензија, и тоа:

 – на доц. м-р Гоце Гавриловски, доцент од наставно-научната уметничка 
област композиција, вработен на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце  Делчев“ во  Штип, за претседател, во 
бруто износ од 1.667,оо денари.
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 – на проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф. од наставно-научната уметничка 
област теорија на музиката и музичка педагогија, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, член, во бруто износ од 1.111,оо денари и

 – на м-р Валентина Велковска-Трајановска, вон. проф. на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
член, во бруто износ од 1.111,оо денари.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Барањето бр. 0402-95/7 од 14.3.2012 година од доц. 

м-р Антонијо Китановски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта под 
наслов „Џез гитара – техника 1“.

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа Одлука се избираат 
рецензенти и тоа:

 – Доц. м-р Александар Секуловски, наставник на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и                  

 – Доц. м-р Сашо Поповски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
За дополнување на Одлуката бр. 1902-105/17 од 16.2.2012 г. за  

проширување на Годишниот план и програма за издавачка дејност на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
за 2012 година и тоа:

Реден бр. 1

Единица на УГД – Штип Факултет за музичка уметност 

Автор Доц. Татјана Џорлева
Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов „Пијанистички техники“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Методика на настава по пијано
48 часа семестрално

+

Број на студенти 3 (три)
Тираж 56 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр. 2
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност 

Автор Доц. м-р  Марјан Јанкоски
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Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов „Оркестар на народни инструменти 1“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

Оркестар на народни инструменти 
48 часа семестрално

+

Број на студенти  4 (колективна)
Тираж 50 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр. 3
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор  Доц.  м-р Ѓеорги Мицанов
Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов  „Џез саксофон – практика и вежби“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Џез саксофон
84 семестрално

Број на студенти 7 (седум)

Тираж 50 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр.4
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор Доц. м-р Владимир Јаневски
Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов
„Етнокореолошки карактеристики на 
македонските  ора“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

Етниокореологија
48 семестрално

Број на студенти 60 (шеесет)
Тираж 60 примероци
Финансирање  Сопствени средства (самофинансирање)
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Реден бр. 5
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност

Автор  Доц.  Антонијо Китановски

Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов
„Џез гитара – техника 1“.

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Џез гитара 1 и 2
  101 семестрално

Број на студенти   20 (дваесет)

Тираж 50 - 100 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска форма со 
утврдување на хонорар според Правилникот 
за издавачка дејност)

Реден бр. 6
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор  Доц. м-р Владимир Јаневски
Одлука за издавање на 
учебни помагала и учебници

Архивски теренски материјали

Наслов

„Етнички предел Малешево книга  бр. 1“.
„Етнички предел Средорек, Жеглигово и 
Славиште книга бр. 2“
„Етнички предел Горна Река - книга бр. 3“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Група предмети од  областа на 
Етнокореологијата  

Број на студенти   60 (шеесет)
Тираж 100 примероци

Финансирање
УГД (издавање во електронска и  во 
печатена форма според Правилникот за 
издавачка дејност на Универзитетот)

I.  О Д Л У К А
На доц. м-р Емилија Потевска ѝ се одобрува отсуство во деновите: 

10, 11, 17 и 18  април  2012 година, поради одржување на концерти во 
Лондон, В. Британија, на 12 и 14 април 2012 година  и  на 17 април 2012  
година  поради одржување на концерт во Гдањск, Р. Полска.
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II.  О Д Л У К А
На м-р Невенка Трајковска ѝ се одобрува отсуство во периодот 22-23 

март 2012 година поради настап на државен натпревар во Скопје.

III.  О Д Л У К А
На м-р Наташа Трбојевиќ ѝ се одобрува отсуство во периодот 22-23 

март  2012 година поради настап на државен натпревар во Скопје.

Под точката Разно, доц. м-р Владимир Лазаревски побара ФМУ од 
своја страна навреме да преземе активности за посета на средните училишта 
во РМ, заради запознавање на учениците додека сѐ уште се на настава со 
условите за запишување на Факултетот во студиската 2012/2013 година.

         
Одржана седница на ННУС од 18.4.2012 г.
Дневен ред:

 – Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС од 
7.3.2012 година, 16.3.2012 година  и  од 4.4.2012 година.

1. Избор на наставник за наставно-научната уметничка област пијано 
и методика на настава по пијано, според Билтенот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип бр.77 од 1.4.2012 година, на стр. 3;

2. Одлука за исплата на парични средства на претседателот и на 
членовите на Рецензентската комисија за изготвување на писмен 
реферат за избор на наставник за наставно-научната уметничка 
област пијано и методика на настава по пијано, според Билтенот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип бр.77 од 1.4.2012 година, на 
стр. 3;

3. Избор на наставник за наставно-научната уметничка област 
„Музичка педагогија и народни инструменти“ според Билтенот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип бр.77 од 01.04.2012 година, 
на страна 7;

4. Одлука за исплата на парични средства на претседателот и на 
членовите на рецензентската комисија за изготвување на писмен 
реферат за избор на наставник за наставно-научната уметничка 
област музичка педагогија и народни инструменти, според Билтенот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип бр.77 од 1.4.2012 година, 
на стр. 7;

5. Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
студентот Антонијо Китановски;      

6. Предлог на студиската програма за прв циклус студии на Факултетот 
за музичка уметност, согласно со член 99, став 3 од Законот за 
изменување и дополнување на ЗВО (60+30+10).

7. Предлог на студиската програма за  втор циклус на студии на 
Факултетот за музичка уметност согласно со член 99, став 3 од 
Законот за изменување и дополнување на ЗВО (60+30+10).
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8. Одлука за изменување и дополнување на точкaта 1 во потточките 1.1. 
и 1.3. во Одлуката бр.1902-71/22 од 16.6.2011 година за определување 
на координатор и основниот состав на тимот за изведување на настава 
и лице за помагање во наставата на прв циклус студии во летниот 
семестар на учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип.

9. Одлука за изменување и дополнување на точкaта 1 во Одлуката 
бр.1902-71/19 од 16.6.2011 година за определување на координатор 
и основниот состав на тимот за изведување на настава и лице за 
помагање во наставата на прв циклус студии во летниот семестар на 
учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип.

10. Одлука за изменување и дополнување на точкaта 1 во потточките 
1.3. во Одлуката бр.1902-71/31 од 16.6.2011 година за определување 
на координатор и основниот состав на тимот за изведување на 
настава и лице за помагање во наставата на прв циклус на студии 
во летниот семестар на учебната 2011/2012 година на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, 
така што се изоставува наставникот проф. м-р Валентина Велковска 
– Трајановска поради заминување на породилно отсуство сметано 
од 7.3.2012 година и се заменува со наставникот доц. м-р Гоце 
Гавриловски.  

11. Одлука за изменување и дополнување на точкaта 1 во потточките 
1.3.во Одлуката бр.1902-71/29 од 16.6.2011 година за определување 
на координатор и основниот состав на тимот за изведување на 
настава и лице за помагање во наставата на прв циклус на студии 
во летниот семестар на учебната 2011/2012 година на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, 
така што се изоставува наставникот проф. м-р Валентина Велковска 
– Трајановска поради заминување на породилно отсуство сметано 
од 7.3.2012 година и се заменува со наставникот доц. м-р Гоце 
Гавриловски.  

12. Донесување на Одлука за верификување на темата за дипломски труд 
под назив: Max Bruch : Violin Concerto No. 1 in G – dur, Op. 26, Allegro 
moderato,Adagio, Allegro energico на Ангелина Симеонова, студент на 
прв циклус студии под менторство на  доц. м-р Паскал Краповски во 
звање насловен доцен.

13. Донесување на Одлука за верификување на темата  за дипломски 
труд под назив: get Started од Vernon Duke, Come rain or Come Shine 
од Harold Arlen и Freedom in Groove  од Joshua Redman на Игор 
Величковски, студент на прв циклус студии под менторство на  доц. 
м-р  Ѓеорги Мицанов и донесување на Одлука за верификување на 
темата  и ментори за дипломски труд по предлог на Катедрата за  
етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти.
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Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип без зебелешки и 
дополнувања во целост ги усвои записниците од одржаните седници на 
ННУС од 7.3.2012 година, 16.3.2012 година и од 4.4.2012 година.

О Д Л У К А
Доц. м-р ТАТЈАНА ЏОРЛЕВА се избира за наставник во звање 

вонреден професор  на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната уметничка област пијано и  
методика на настава по пијано.   

Именуваната се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) 
години, сметано од 19.4. 2012 до 19.4.2017 година. 

ТОЧКА  2
По втората точка од дневниот ред, ННУС на Факултетот расправаше 

за донесувањед на Одлука за исплата на парични средства на претседателот 
и на членовите на рецензентската комисија за изготвување на писмен 
реферат за избор на наставник  за наставно-научната уметничка област 
„Пијано“ и „Методика на настава по пијано“, според Билтенот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип бр.77 од 01.04.2012 година, на 
страна 3.

По водената дискусија, ННУС на Факултетот едногласно ја донесе 
следната

О Д Л У К А
На  претседателот и на членовите на Рецензентската комисија 

формирана со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
музичка  уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  под број 
1902-146/6 од 21.12.2011 година, да се исплатат парични средства на има 
надомест за изработка на реферат – рецензија, и тоа на: 

 – проф. м-р Стела Слејанска, ред. проф. во пензија од наставно-
научната уметничка област пијано, претседател, во бруто износ од 
3.333,оо денари.

 – проф. д-р Милица Шкариќ, ред. проф. од наставно-научната 
уметничка област пијано, вработена на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, член, во бруто 
износ од 1.111,оо денари и

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф. од наставно-научната уметничка 
област теорија на музиката и музичка педагогија, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, член, во бруто износ од 1.111,оо денари.

О Д Л У К А
Доц. м-р МАРЈАН ЈАНКОСКИ се избира за наставник во звање 

вонреден професор на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната уметничка област музичка 
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педагогија и народни инструменти.   
Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) 

години, сметано од 19.4.2012 до 19.4.2017 година. 

О Д Л У К А
На  претседателот и на членовите на Рецензентската комисија 

формирана со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
музичка  уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  под број 
1902-146/9  од 21.12.2011 година, да се исплатат парични средства како 
надомест за изработка на реферат – рецензија, и тоа на:

 – проф. м-р Драган Даутовски, вон. проф. од наставно-научната 
уметничка област етномузикологија, вработен на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  
Скопје, претседател, во бруто износ од 3.333,00 денари; 

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф. од наставно-научната уметничка 
област теорија на музиката и музичка педагогија, вработен на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, член, во бруто износ  од 1.111,00 денари и

 – проф. м-р Стојан Стојков, ред. проф. во пензија од наставно-научната 
уметничка област композиција, член, во бруто износ  од 1.667,00 
денари.  

О Д Л У К А
Се прифаќа пријавата заизработка на магистерски труд од студентот 

Антонијо Китановски и се определува тема, под наслов: „Музиката на 
Орнет Коулмен“ (Ornette Coleman) со програма: Lew Years, Lonely Wom-
en, Blues Connotation, Chronology.

За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува:
 – Доц. м-р Сашо Поповски,  наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Кандидатот е должен да го одбрани магистерскиот труд во роковите 

пропишани во член 70 од Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање во втор циклус на студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр.18, 
јануари 2011) и член 43 од Статутот на Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип.

I.  О Д Л У К A
За усогласување и акредитација на студиската програма Теорија на 

музиката и музичка педагогија на прв циклус студии на Факултетот за 
музичка уметност, во траење од 4 (четири) години,  240 ЕКТС, со стручен 
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв циклус 
- дипломиран  музички теоретичар и музички педагог на студиската 
програма Теорија на музиката и музичка педагогија VI А според НРК.
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II.  О Д Л У К A
За усогласување и акредитација на студиската програма Музичар 

изведувач на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност, 
во траење од 4 (четири) години,  240 ЕКТС, со стручен назив со кој 
се стекнува студентот - дипломиран  музички  изведувач (матичен 
инструмент – флејта, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, 
виолина, виола, виолончело, контрабас) на студиската програма Музичар 
изведувач VI А според НРК.

III.  О Д Л У К A
За усогласување и акредитација на студиската програма Пијано на 

прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 4 
(четири) години,  240 ЕКТС со стручен назив со кој се стекнува студентот 
- дипломиран  музичар  изведувач - пијанист) на студиската програма 
Пијано VI А според НРК.

IV.  О Д Л У К A
За усогласување и акредитација на студиската програма Соло пеење 

на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 4 
(четири) години,  240 ЕКТС со стручен назив со кој се стекнува студентот 
- ддипломиран соло пејач на студиската програма  Соло пеење VI А според 
НРК.

V.  О Д Л У К A
За усогласување  и акредитација на студиската програма 

Етнокореологија на прв циклус студии на Факултетот за музичка 
уметност, во траење од 4 (четири) години,  240 ЕКТС, со стручен назив 
со кој се стекнува студентот - дипломиран етнокореолог на студиската 
програма Етнокореологија VI А според НРК.

VI.  О Д Л У К A
За усогласување и акредитација на студиската програма  Џез студии 

на прв циклус на студии на Факултетот за музичка уметност, во траење 
од 4 (четири) години,  240 ЕКТС, со стручен назив со кој се стекнува 
студентот - дипломиран џез музичар  матичен инструмент - џез гитара, џез 
бас, џез тапани, џез саксофон, џез труба, џез тромбон, џез кларинет, џез 
пијано на студиската програма,  џез студии, VI А според НРК.

VII. О Д Л У К A
За усогласување и акредитација  на Елаборатот на:

 – Студиската програма Теорија на музиката и музичка педагогија на 
прв циклус на студии на Факултетот за музичка уметност, во траење 
од 4 (четири) години,  240 ЕКТС, со стручен назив со кој се стекнува 
студентот по завршените студии на прв циклус - дипломиран музички 
теоретичар и музички педагог на студиската програма Теорија на 
музиката и музичка педагогија VI А според НРК.
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 – Студиската програма Музичар изведувач на прв циклус на студии на 
Факултетот за музичка уметност, во траење од 4 (четири) години,  240 
ЕКТС, со стручен назив со кој се стекнува студентот - дипломиран  
музички  изведувач (матичен инструмент – флејта, обоа, кларинет, 
фагот, хорна, труба, тромбон, туба, виолина, виола, виолончело, 
контрабас) на студиската програма Музичар изведувач VI А според 
НРК.

 – На студиската програма Пијано на прв циклус на студии на Факултетот 
за музичка уметност, во траење од 4 (четири) години,  240 ЕКТС, со 
стручен назив со кој се стекнува студентот - дипломиран  музичар  
изведувач - пијанист на студиската програма Пијано VI А според 
НРК.

 – На студиската програма Етнокореологија на прв циклус студии на 
Факултетот за музичка уметност, во траење од 4 (четири) години,  240 
ЕКТС, со стручен назив со кој се стекнува студентот - дипломиран 
етнокореолог на студиската програма Етнокореологија VI А според 
НРК.

 – На студиската програма Џез студии на прв циклус студии на 
Факултетот за музичка уметност, во траење од 4 (четири) години,  240 
ЕКТС, со стручен назив со кој се стекнува студентот - дипломиран 
џез музичар матичен инструмент - џез гитара, џез бас, џез тапани, 
џез саксофон, џез труба, џез тромбон, џез кларинет, џез пијано на 
студиската програма  Џез студии VI А според НРК.

I.  О Д Л У К А
Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма Теорија на музиката 
и музичка педагогија на втор циклус студии на Факултетот за музичка 
уметност, во траење од  1 (една) година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој 
се стекнува студентот по завршените студии на втор циклус -  магистер по 
музичка теорија и музичка педагогија на студиската програма Теорија на 
музиката и музичка педагогија VII А според НРК.

II.  О Д Л У К А
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма   Матичен инструмент  
на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 
1 (една) година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот 
-  магистер по (матичен инструмент) – (флејта, обоа, кларинет, фагот, 
хорна, труба, тромбон, туба, виолина, виола, виолончело, контрабас) на 
студиската програма Музичар изведувач VII А според НРК.
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III.  О Д Л У К А
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма Пијано на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 1 (една) 
година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот - магистер 
по пијано соло интерпретација  и магистер по методика на настава по 
пијано на студиската програма Пијано VII А според НРК.

IV.  О Д Л У К А
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма Соло пеење на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 1 (една) 
година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот – магистер 
по соло пеење на студиската програма  Соло пеење VII А според НРК.

V.  О Д Л У К А
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма  Етнокореологија 
на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 
1 (една) година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот – 
магистер по  етнокореологија на студиската програма Етнокореологија 
VII А според НРК.

VI.    О Д Л У К А
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма  Џез студии на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 1 (една) 
година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот -  магистер 
по џез музика (матичен инструмент) - џез гитара, џез бас, џез тапани, џез 
саксофон, џез труба, џез тромбон, џез кларинет, џез пијано на студиската 
програма  Џез студии VII А според НРК.

VII.  О Д Л У К А
Член 1

Наставно-научниот  уметнички совет на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна 
одлука за усогласување и акредитација на студиските програми  на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце  
Делчев“ во Штип.
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Член 2
Се усогласуваат елаборатите на студиски програми за втор циклус 

студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце  
Делчев“ во Штип.

Член 3
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма Теорија на музиката 
и музичка педагогија на втор циклус студии на Факултетот за музичка 
уметност, во траење од 1 (една) година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој 
се стекнува студентот по завршените студии на втор циклус -  магистер по 
музичка теорија и музичка педагогија на студиската програма Теорија на 
музиката и музичка педагогија VII А според НРК.

Член 4
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма    Матичен инструмент  
на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од  
1 (една) година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот 
-  магистер по (матичен инструмент) – (флејта, обоа, кларинет, фагот, 
хорна, труба, тромбон, туба, виолина, виола, виолончело, контрабас) на 
студиската програма Музичар изведувач VII А според НРК.

Член 5
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма Пијано на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 1 (една) 
година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот - магистер 
по пијано соло интерпретација и магистер по методика на настава по 
пијано на студиската програма Пијано VII А според НРК.

Член 6
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма  Соло пеење на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 1 (една) 
година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот – магистер 
по соло пеење на студиската програма  Соло пеење VII А според НРК.

Член 7
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување и акредитација на студиската програма  Етнокореологија 
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на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 
1 (една) година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот 
– магистер по етнокореологија на студиската програма Етнокореологија 
VII А според НРК.

Член 8
Наставно - научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитет  „Гоце Делчев“ во Штип  донесе едногласна одлука за 
усогласување  и акредитација на студиската програма Џез студии на втор 
циклус студии на Факултетот за музичка уметност, во траење од 1 (една) 
година, 60 ЕКТС, со научен назив со кој се стекнува студентот -  магистер 
по џез музика (матичен инструмент) - џез гитара, џез бас, џез тапани, џез 
саксофон, џез труба, џез тромбон, џез кларинет, џез пијано на студиската 
програма  Џез студии VII А според НРК.

ТОЧКА 8
По осмата точка од дневниот ред, ННУС на Факултетот расправаше 

за изменување и дополнување на точкaта 1 во потточките 1.1. и 1.3. 
во Одлуката бр.1902-71/22 од 16.6.2011 година за определување на 
координатор и основниот состав на тимот за изведување на настава и 
лице за помагање во наставата на прв циклус студии во летниот семестар 
на учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип.

По водената дискусија, ННУС на Факултетот едногласно ја донесе 
следната:

О Д Л У К А
СЕ ВРШИ изменување и дополнување на точкaта 1 во потточките 

1.1.и 1.3. во Одлуката бр.1902-71/22 од 16.6.2011 година за определување 
на координатор и основниот состав на тимот за изведување на настава 
и лице за помагање во наставата на прв циклус на студии во летниот 
семестар на учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, така што се 
изоставува наставникот проф. м-р Валентина Велковска – Трајановска 
поради заминување на породилно отсуство сметано од 7.3.2012 година и 
се заменува со наставникот доц. м-р Гоце Гавриловски и во потточката 
1.3. наставникот доц. м-р Гоце Гавриловски се заменува со наставникот 
доц. м-р Марјан Јанкоски  и да се додат предметите:

 – Хорско пеење  2, кој се слуша во VI (шести) семестар со фонд на 
часови 1+1+1 на насоката Пијано (групна настава);

 – Хорско диригирање 2, кој се слуша во VI (шести) семестар со фонд 
на часови 1+1+1 на насоката Пијано (групна настава);

 – Хорско пеење  2, кој се слуша во VIII (осми) семестар со фонд на 
часови 1+1+1 на насоката Флејта (групна настава).
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О Д Л У К А
СЕ ВРШИ изменување и дополнување на точкaта 1 во Одлуката 

бр.1902-71/19 од 16.6.2011 година за определување на координатор и 
основниот состав на тимот за изведување на настава и лице за помагање 
во наставата на прв циклус студии во летниот семестар на учебната 
2011/2012 година на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, така што се дополнува со предметoт:      

 – Пијано 2, кој се слуша во VI (шести) семестар со фонд на часови 
1+1+1 на насоката Соло пеење (индивидуална настава – 1 час).

О Д Л У К А
СЕ ВРШИ изменување и дополнување на точкaта 1 во потточка 

1.3. во Одлуката бр.1902-71/31 од 16.6.2011 година за определување на 
координатор и основниот состав на тимот за изведување на настава и 
лице за помагање во наставата на прв циклус студии во летниот семестар 
на учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, така што се изоставува 
наставникот проф. м-р Валентина Велковска – Трајановска поради 
заминување на породилно отсуство сметано од 7.3.2012 година и се 
заменува со наставникот доц. м-р Гоце Гавриловски.  

По воденатга дискусија ННУС ја донесе следната:

О Д Л У К А
СЕ ВРШИ изменување и дополнување на точкaта 1 во потточка 

1.3. во Одлуката бр.1902-71/29 од 16.6.2011 година за определување на 
координатор и основниот состав на тимот за изведување на настава и 
лице за помагање во наставата на прв циклус студии во летниот семестар 
на учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, така што се изоставува 
наставникот проф. м-р Валентина Велковска – Трајановска поради 
заминување на породилно отсуство сметано од 7.3.2012 година и се 
заменува со наставникот доц. м-р Гоце Гавриловски. 

О Д Л У К А
СЕ ВРШИ изменување и дополнување на точкaта 1 во потточка 

1.3. во Одлуката бр.1902-71/29 од 16.6.2011 година за определување на 
координатор и основниот состав на тимот за изведување на настава и 
лице за помагање во наставата на прв циклус студии во летниот семестар 
на учебната 2011/2012 година на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, така што се изоставува 
наставникот проф. м-р Валентина Велковска – Трајановска поради 
заминување на породилно отсуство сметано од 7.3.2012 година и се 
заменува со наставникот доц. м-р Гоце Гавриловски.  
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О Д Л У К А
Се верификува  темата  за дипломски труд под назив: Max Bruch : 

Violin Concerto No. 1 in G – dur, Op. 26, Allegro moderato,Adagio, Allegro 
energico на Ангелина Симеонова,  студент на прв циклус на студии  под 
менторство на  доц. м-р Паскал Краповски во звање насловен доцент.

ТОЧКА 13
По  тринаесеттата точка од дневниот ред, ННУС на Факултетот 

расправаше за верификување на темата  за дипломски труд под назив: get 
Started од Vernon Duke, Come rain or Come Shine од Harold Arlen и Free-
dom in Groove  од Joshua Redman на Игор Величковски, студент на прв 
циклус студии под менторство на доц. м-р Ѓеорги Мицанов и донесување 
на Одлука за верификување на темата и ментори за дипломски труд по 
предлог на Катедрата за  етнокореологија, етномузикологија и народни 
инструменти.

По воденатга дискусија ННУС ги донесе следните:
I. О Д Л У К А
Се верификува темата за дипломски труд под назив: I Can t get Started 

од Vernon Duke, Come rain or Come Shine од Harold Arlen и Freedom in 
Groove  од Joshua Redman на Игор Величковски, студент на прв циклус на 
студии под менторство на  доц. м-р  Ѓеорги Мицанов.

II. О Д Л У К А
Се верификуваат теми и ментори за дипломски труд на прв циклус на 

студии по предлог на Катедрата за етнокореологија, етномузикологија и 
народни инструменти, под наслови и тоа:
1. МЕТОДСКИ ПРИКАЗ НА ОРАТА КАЈ МИЈАЦИТЕ ОД МАЛА 

РЕКА, ментор доц. м-р Владимир Јаневски  за  студентот  Маријан  
Андоновски;

2. МЕТОДСКИ ПРИКАЗ НА ОРАТА ОД ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ 
ПИЈАНЕЦ, ментор доц. м-р Владимир Јаневски  за студентот  Сашко 
Атанасов;

3. МЕТОДСКИ ПРИКАЗ  НА ОРАТА ВО СКОПСКА ЦРНА ГОРА, 
ментор доц. м-р Владимир Јаневски   за  студентот  Елена Стефковска;

4. МЕТОДСКИ ПРИКАЗ  НА ОРАТА ОД ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ, 
ментор  м-р Владимир Јаневски   за  студентот  Фросина Мариноска;

5. МЕТОДСКИ ПРИКАЗ НА ОРАТА ОД ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ 
ОВЧЕ ПОЛЕ, ментор  м-р Владимир Јаневски  за  студентот  Стојанче 
Костов.
Одржана седница на ННУС од 23.5.2012 г.
Дневен ред:

 – Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС од 
18.4.2012 година. 

1. Избор на наставник за наставно-научна уметничката област џез 
саксофон, според Билтенот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
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Штип бр. 79 од 1 мај 2012 година, на стр.44.
2. Донесување на Одлука за исплата на парични средства на претседател 

и на членови на рецензентска комисија за изготвување на реферат-
рецензија  за избор на  еден наставник за наставно-научно уметничката 
област џез саксофон според Билтенот на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип бр. 79 од 1 мај 2012 година, на стр. 44.

3. Донесување на Одлука за усвојување на Рецензијата на ракописот за 
учебно помагало/скрипта под наслов џез гитара  - техника 1 од авторот 
доц.  Антонијо Китановски според Билтенот на Универзитетот„Гоце 
Делчев“ во Штип бр. 80  од 15 мај 2012 година, на стр.24.

4. Донесување на Одлука за прифаќање на пријавата и за определување 
на наслов на тема за магистерски труд на студентот Филип 
Стевановски под наслов „Музиката на Дјук Елингтон“.         

5. Донесување на Одлука за одржување на годишен концерт.
6. Донесување на Одлука за определување на заменик-раководител на 

Катедра за дувачки инструменти; 
7. Информација и донесување на одлуки во врска со студенти кои се 

запишани  по Конкурсот  во учебната 2011/2012 година, а реално 
студираат  на други насоки, односно  инструменти;

8. Донесување на Одлука за верификација на наслови на теми и ментори 
по џез студии и Катедрата за дувачки инструменти;                   

9. Информација од продеканот на Факултетот;
10. Барања за одобрување на отсуство; 
11. Разгледување на барање од студент на втор циклус студии.

Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип без зебелешки и 
дополнувања во целост го усвои записникот од одржаните седници на 
ННУС од 18.04.2012 година.

О Д Л У К А
Доц. м-р ЃЕОРГИ МИЦАНОВ се избира за наставник во звање 

вонреден професор  на Факултетот  за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната уметничка област саксофон.   

Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) 
години, сметано од  24.5.2012 до 24.5.2017 година. 

О Д Л У К А
На  претседателот и на членовите на Рецензентската комисија 

формирана со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
музичка  уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,  под број 
1902-122/3 од 16.3.2012  година, да се исплатат парични средства на има 
надомест за изработка на реферат – рецензија, и тоа на: 

 – проф. м-р Кирил Рибарски,  во звање  вон. проф., вработен наставник 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип од наставно-научната уметничка област тромбон, 
му се исплаќа во бруто износ 1.667,оо денари, за претседател;

 – проф. Илија Пејовски, во звање вон. проф., вработен наставник  на 
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Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип од наставно-научната уметничка област џез композиција и 
аранжирање, џез пијано и џез хармонија и ансамбл, му се исплаќа во 
бруто износ 1.111,оо денари  за член и

 – проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф., вработен наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 
наставно-научната уметничка област теорија на музиката и музичка 
педагогија, му се исплаќа во бруто износ 1.111,оо денари за член.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА рецензијата на ракописот за издавање на учебното 

помагало – скрипта, под наслов: „Џез гитара  - техника 1“од авторот Доц. 
Антонијо Китановски, во целост.

О Д Л У К А
СЕ ПРИФАЌА пријавата за магистерски труд од студентот Филип 

Стевановски и се определува тема под наслов „Музиката на Дјук 
Елингтон“.        

За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува    
проф. м-р Кирил Рибарски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  донесе  Одлука за 
одржување на Годишен концерт. 

Годишен концерт да се одржи на 12.6.2012  година со почеток во 
20 часот во  големата сала на Мултимедијалниот центaр (Економски 
факултет) во Штип.

Соствен дел на оваа Одлука е Програмата за одржување на 
Годишениот концерт.

О Д Л У К А
За замена на раководителот на Катедрата за дувачки инструменти 

на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, се избира доц. м-р Владимир Лазаревски.

Замената следува поради заминување на породилно отсуство на 
раководителот на Катедрата за дувачки инструменти на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Доц. м-р 
Златка Митева.

О Д Л У К А
ИМ СЕ ОДОБРУВА  на студентите:
СЛОБОДАН ТАНАСКОВСКИ со индекс бр.12274 префрлување 

од  насоката Труба - Џез студии на насоката Пијано во рамките на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
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Штип, како редовен студент во  државна квота  во прв семестар во прва 
година во учебната 2011/2012 г.

КИТАНЧО СТОЈАНОВ со индекс бр.12273 префрлување од насоката 
Тромбон - Џез студии  на насоката Џез бас во рамките на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен 
студент во  државна квота  во прв семестар во прва година во учебната 
2011/2012 г.

БОРЧЕ КУЗМАНОВСКИ со индекс бр.12310 префрлување од 
насоката Ударни инструменти на насоката Пијано во рамките на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, како редовен студент во  државна квота во прв семестар во прва 
година во учебната 2011/2012 г.

ЗОРАН КОСТАДИНОВСКИ со индекс бр.12278 префрлување 
од   инструментот Саксофон  на инструментот  Гитара во рамките на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, како редовен студент во  државна квота во прв семестар во прва 
година во учебната 2011/2012 г.

МАРТИН ЈАНЕВ со индекс бр.12323 префрлување од инструментот 
Тромбон - Џез студии на инструментот Гитара во рамките на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како 
редовен студент во државна квота во прв семестар во прва година во 
учебната 2011/2012 г.

ГОРАН СТОЈАНОВСКИ со индекс бр.12275 префрлување од 
инструментот Труба - Џез студии на инструментот Гитара во рамките 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, како редовен студент во  државна квота  во прв семестар во прва 
година во учебната 2011/2012 г.

ДИЈАМАНТ БАЛАЖИ со индекс бр.12311 префрлување од 
инструментот Труба - Џез студии  на инструментот Гитара  во рамките 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, како редовен студент во државна квота  во прв семестар во прва 
година во учебната 2011/2012 г.

ВИКТОР ТАНАСКОВСКИ со индекс бр.12276 префрлување 
од инструментот  Џез бас на инструментот  Гитара  во рамките на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, како редовен студент во  државна квота  во прв семестар во прва 
година во учебната 2011/2012 г.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се применува 
од учебната 2011/2012 година.

I.  О Д Л У К А
Се верификуваат теми и ментори за дипломски труд на прв циклус 

студии по предлог на Катедрата за инструментален џез, под наслови и тоа:

 – Skiping – Winton Marsalis, 
 – Инга – Душко Гојковиќ,



ГОДИШЕН  И З В ЕШТА Ј

537

 – Тeamwork song – Душко Гојковиќ, 
 – Little work – Техамана Скендеровска, ментор: доц. Антонијо 

Китановски за студентот Техамана Скенеровска,  труба.     

 – Sо What– Мiles Davis, 
 – St. Thomas – Sonny Rollins, 
 – Chicken – Jaco Pastorius, ментор:  доц. Антонијо Китановски за 

студентот  Ненад Томев,  гитара.   

 – Solar – Мiles Davis, 
 – Тhео – Мiles Davis
 – Humpty Dumpty – Ornette Colema
 – Lullaby for Helen – Bill Evans, ментор  доц. Антонијо Китановски за 

студентот  Огнен Давидковски,  гитара. 

 – Full House – Wes Montgome
 – Scarborough Fair – традиционална, 
 – Оди си душо – Симе Панев, ментор  доц. Антонијо Китановски за 

студентот  Симе Панев,   гитара.  

 – St. Thomas – Sonny Rollins, 
 – Аfrican Market – Аbdullah Ibrahim, 
 – Ленка Пингова – традиционална, ментор:  доц. м-р  Александар 

Секуловски за студентот Јоце Панев,  тапани. 

 – Goodbye Pork Pie Hat  – Charles Mingus, 
 – Billie’s Bounce– Charlie Parker,
 – Sidewinder – Lee Morgan,  ментор:  доц. м-р Иван Бејков за студентот  

Киро Денов,   бас. 

 – Cousin Marry – John Coltrane,
 – Nica’s Dream – Horace Silver,
 – In a Sentimental Mood – Duke Ellington, ментор, доц. м-р Ѓеорги 

Мицанов за студентот Јане Јаневски  саксофон.  

 – West Coast Blues – Wes Montgomery, 
 – All the things you are – Jerome Kern,
 – Mr. PC – John Coltrane,ментор:   доц. м-р Сашо Поповски за студентот 

Александар Таушанов,  гитара.

 – Whisper Not – Benny Golson,
 – Blue Train – John Coltrane, 
 – Anthropology  – Charlie Parker, ментор:  Доц. м-р Иван Бејков за 

студентот  Даниел Зафировски,   бас.



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

538

 – When the dogs are quiet,
 – Let me in,
 – New Round,
 – Walking cat in fast spirit.

Автор: Сашко Костов, ментор: доц. м-р Александар Секуловски за 
студентот Сашко Костов,  тапани.

 – Хаику свита (во 5 кратки става), 
 – Music for lazy sounds,
 – Валцер за двајца кои носат 3 бр. помали чевли,
 – Прелудиум за џез бенд.

Автор: В. Лукаш,   ментор: доц. Антонијо Китановски  за студентот   
Владимир Лукаш, гитара.
      
 – Blue Seven - Sonny Rollins.
 – Doxy - S.R.
 – Cantalope Island - H.Hancok, ментор: доц. м-р.Ѓеорги  Мицанов за 

студентот  Александар Јаневски, саксофон.

 – My Little Suide Shoes – Charlie Parker
 – Summertime – George Gershwin
 – Stratus – Billie Cobham, ментор: доц. м-р. Александар Секуловски за 

студентот  Марјан Перески, тапани.

II. О Д Л У К А
Се верификуваат теми и ментори за дипломски труд на прв циклус 

студии по предлог на Катедрата за дувачки инструменти, под наслови и 
тоа:

 – А. Arutiunion – Concerto  for trompet and  piano
 – J. Hubeau – Sonate  for C Trupet and Piano
 – J.B.Arban – Carnaval de Venise
 – K. Baker – Virtuosity
 – P. Longinoti – Scherzo Iberico  for C Trumpet

ментор: Јован Самоников за студентот  Мустафа Алимановски,  
труба и   

 
 – Jean Hubeau – SONATA  for Trumpet in B
 – Jean – Baptiste Arban – Fantasie Brillantye in B
 – Roger Boutry – TROMPETUNIA in C
 – Joseph Haydn – Trumpet Concerto in Es

ментор: Јован Самоников за студентот Трајче Поповски, труба.     

О Д Л У К А
Се верификуваат теми и ментори за дипломски труд на прв циклус 

студии по предлог на Катедрата за инструментален џез, под наслови и тоа:
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ТОЧКА 9
По деветтата точка од дневниот ред, продеканот на Факултетот 

појасни и побара  наставниците на Факултетот до петок да ги завршат 
своите обврски за изготвување на студиската програма на Факултетот за 
втор циклус студии.

ТОЧКА 10
По десеттата точка од дневниот ред, ННУС на Факултетот расправаше 

и го одбри барањето на доц. м-р Александар Секуловски за отсуство во 
периодот од 20.6.2012  година до 11.7.2012  година во Канада (за стручно 
и професионално усовршување и концертрирање).

П Р Е П О Р А К А
Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, постапувајќи 
по Барањето бр.1506-67/15 од 11.4.2012 година поднесено од Виктор 
Карапанџов, студент на втор циклус студии на ФМУ на насоката Туба  
на надлежниот орган на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
постапување по горенаведеното барање, му препорачува за наведениот 
студент на ФМУ (имајќи ја предвид неговата финансиска состојба и како 
единствен студент во РМ запишан на оваа насока)  да му одобри износот 
на средствата за запишување на вториот (летен) семестар, за одбрана и сл. 
да може да го уплати на 12 еднакви рати, односно заклучно со мај 2013 
година.

Одржана седница на ННУС од 11.6.2012 г.
Дневен ред:

1. Одлука за утврдување на наставнички и соработнички кадар за 
реализирање на наставата и вежбите на студиските програми на I 
(прв) циклус на универзитетски (академски) студии на Факултет 
за музичка уметност и на други единици на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот семестар на учебната 
2012/2013 година.

2.  Одлука  за ангажирање на наставници од други универзитети 
и институти за покривање на наставата на I (прв) циклус на 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во зимскиот и 
летниот семестар на учебната 2012 - 2013 година;

3. Одлука за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци од 
практиката и уметници на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на прв циклус универзитетски 
(академски) студии во зимскиот и летниот семестар на учебната 2012 
- 2013година;

4. Одлука за ангажирање на наставници во зимскиот и летниот семестар  
во учебната 2012/2013 година од други единици на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип; 
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5. Одлука за ангажирање на наставници во насловни звања во учебната 
2012/2013 година на I (прв) цилус студии во зимскиот и летниот 
семестар на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  
„Гоце Делчев“ во  Штип;

6.  Одлука за определување на координатори и основниот состав на 
тимовите за изведување и за лица кои помагаат во наставата на прв 
циклус студии на Факултет за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во летниот и зимскиот семестар на учебната 
2012/2013 година;

7. Одлука за усвојување на табеларниот преглед за утврдување на 
наставнички и соработнички кадар за реализирање на наставата на 
студиските програми на прв циклус на студии на Факултет за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и 
летниот семестар на учебната 2012/2013 година;

8. Одлука за усвојување на табеларниот преглед за утврдување на 
наставнички и соработнички  кадар за реализирање на наставата на 
студиските програми на втор циклус студии на Факултет за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и 
летниот семестар на учебната 2012/2013 година; 

9. Одлука  за  определување на условеност на наставните дисциплини на  
Факултетот за музичка  уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

10. Одлука за формирање на комисија за преземање на наставните 
обврски (спроведување на испити), како и другите наставни обврски од 
наставникот доц. Антонијо Китановски, сметано од јунската испитна 
сесија на учебната 2011/2012 година по наставни дисциплини, на прв 
циклус студии и преземање на неположените студенти од претходни 
семестри и студиски програми на прв циклус студии;

11. Одлука за ангажирање на наставнички кадар за реализирање на 
наставата на студиските програми на втор циклус студии на Факултет 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
зимскиот семестар во учебната 2012/2013 година по (задолжителниот) 
предмет Методологија на научноистражувачка работа 1 на Одделот за 
музичка теорија и педагогија со фонд на часови 2+0+4 и на Катедрата 
по етнокореологија - со фонд на часови 2+0+4, како и по (изборниот) 
предмет Методологија на научноистражувачка работа на Одделот за 
џез студии со фонд на часови 2+0+4; 

12. Одлука за утврдување на потреба за распишување на Конкурс за избор 
на наставниик во  во насловно звање насловен вонреден приофесор на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“  
во Штип за наставно-научната уметничка област тромбон;

13. Одлука за предлгање на број на редовни студенти за запишување на 
студиски програми на II (втор) циклус на студии нa Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“  во Штип во 
учебната 2012/2013 година;
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14. 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 2012/2013 година на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

15. Одлука за формирање  на комисии за проверка на  знаењата за 
пријавените кандидати  за запишување  во I (прва) година на I (прв) 
циклус на универзитетски (академски) студии во учебната 2012/2013 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце делчев“ 
во Штип;

16. Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
студентот Елена Трајанова и определување на ментор при изработката 
на магистерскиот труд; 

17. Одлука за одобрување на отсуства на наставници.

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА наставнички и соработнички кадар за реализирање 

на наставата и вежбите 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 летниот семестар на учебната 2012/2013 година. Наставнички и 
соработнички кадар за реализирање на наставата и вежбите 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 летниот семестар на учебната 
2012/2013 година е составен дел на одлуката.

О Д Л У К А
За ангажирање на наставници од Факултетот за музичка уметност 

при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  и Институтот 
„Марко Цепенков“ во Скопје за покривање на наставата на I (прв) циклус 
на универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2011 - 2012 година.

Наставниците за покривање на наставата на I (прв) циклус на 
универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2011 - 2012 година се составен дел на одлуката.

О Д Л У К А
Се ангажираат афирмирани научници, стручњаци од практиката 

и уметници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип на I (прв) циклус на универзитетски (академски) 
студии во зимскиот и летниот семестар на учебната 2012 – 2013 година.  
Афирмираните научници, стручњаци од практиката и уметници  се 
составен дел на оваа одлука.
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О Д Л У К А
Се ангажираат наставници во зимскиот и летниот семестар  во 

учебната 2012/2013 година од други единици на Универзитетот  „Гоце 
Делчев“ во Штип на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип на I (прв) циклус на универзитетски (академски) 
студии во зимскиот и летниот семестар на учебната 2012 – 2013 година. 
Наставниците од другите единици на Универзитетот  „Гоце Делчев“ во 
Штип на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии 
во зимскиот и летниот семестар на учебната 2012 – 2013 година се составен 
дел на одлуката.

О Д Л У К А
Се анагажираат наставници во насловни звања во учебната 2012/2013 

година на I (прв) цилус на студии во зимскиот и летниот семестар на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце Делчев“ 
во  Штип.  Ангажираните наставници во насловни звања во учебната 
2012/2013 година на I (прв) цилус на студии во зимскиот и летниот 
семестар на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце 
Делчев“ во  Штип се составен дел на одлуката. 

О Д Л У К А
Се определуваат координатори и основниот состав на тимовите за 

изведување и за лица кои помагаат во наставата на прв циклус на студии 
на Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип во летниот и зимскиот семестар на учебната 2012/2013 година.

О Д Л У К А
Се усвојува табеларниот преглед за утврдување на наставнички и 

соработнички кадар за реализирање на наставата на студиските програми 
на  I (прв) на циклус студии на Факултет за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот семестар 
на учебната 2012/2013 година. Табеларниот преглед за утврдување 
на наставнички и соработнички кадар за реализирање на наставата 
на студиските програми на  I (прв) на циклус на студии на Факултет 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
зимскиот и летниот семестар на учебната 2012/2013 година е составен дел 
на одлуката.

О Д Л У К А
Се усвојува табеларниот преглед за утврдување на наставнички и 

соработнички кадар за реализирање на наставата на студиските програми 
на  II (втор) на циклус на студии на Факултет за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот семестар 
на учебната 2012/2013 година. Табеларниот преглед за утврдување на 
наставничкиот и соработничкиот  кадар за реализирање на наставата 
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на студиските програми на  II (втор) на циклус на студии на Факултет 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
зимскиот и летниот семестар на учебната 2012/2013 година е составен дел 
на одлуката.

О Д Л У К А
Се усвојвуа Одлука за определување на условеност на наставните 

дисциплини на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Условувачките наставни дисциплуини на Факултетот за 
музичка  уметност се составен дел на одлуката.

О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА комисија за преземање на наставните обврски 

(спроведување на испити), како и другите наставни обврски од наставникот  
Доц. Антонијо Китановски сметано од од јунската испитна сесија на 
учебната 2011/2012  година по наставни дисциплинина прв циклус студии.

           Во комисијата се имеднуваат: доц. Сашо Поповски, претседател, 
Доц. Александар Секуловски, член и проф. м-р Ѓеорги Мицанов, 
член.  Комисијата од точка 1 на оваа одлука исто така ќе ги преземе и 
неположените студенти од претходните

О Д Л У К А
Се усвојува одлуката за ангажирање на наставнички кадар за 

реализирање на наставата на студиските програми на II  (втор) циклус 
на студии на Факултет за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во зимскиот семестар во учебната 2012/2013 година по 
(задолжителниот) предмет Методологија на научно истражувачка работа 
1 на Одделот за музичка теорија и педагогија со фонд на часови 2+0+4 
и на Катедрата по етнокореологија - со фонд на часови 2+0+4, како и 
по (изборниот) предмет Методологија на научноистражувачка работа 
на Одделот за џез студии со фонд на часови 2+0+4 семестри и студиски 
програми на прв циклус студии.

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА потреба за распишување на Конкурс за избор на 

наставник во насловно звање, насловен вонреден професор за наставно-
научната уметничка област тромбон. Заинтересираните кандидати треба да 
ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип – Универзитетски гласник број 23/2012 година. Изборот се врши 
за време од 5 (пет) години.

О Д Л У К А
На Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 

Делчев“  во Штип, во учебната 2012-2013 година за запишување на редовни 
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студенти на студиски програми на II (втор) циклус на студии, се предлага 
следниот бројот на студенти и тоа:

 – на Музичка теорија и педагогија..................... 10 (десет)   ред. студент
 – на Етнокорелогија............................................   3 (три)       ред. студенти  
 – на Џез гитара...................................................   2 (двајца)  ред. студенти
 – на  Џез бас .......................................................  1(еден)      ред. студент
 – на Џез тапани ..................................................  1(еден)      ред. студент
 – на Џез пијано  1(еден)      ред. студент
 – на Џез  саксофон 1(еден)      ред. студент
 – на Пијано соло интерпретација         3 (три)      ред. студенти 
 – на Методика на наставата по пијано       1(еден)     ред. студент
 – на Обоа               1 (еден)       ред. студент
 – на Флејта .........................................................    2 (двајца)  ред. студенти
 – на Кларинет ....................................................    2 (двајца)  ред. студенти
 – на Тромбон .....................................................    2 (двајца)  ред.студенти  
 – на Труба .........................................................     2 (двајца)  ред. студенти
 – на Хорна..........................................................     1 (еден)     ред. студент   
 – на Виолончело ...............................................     1 (еден)     ред. студент
 – на Виолина  ....................................................     1 (еден)     ред. студент
 – на Виола  ........................................................     1 (еден)     ред.студент
 – на Соло (вокално) пеење...............................     2 (двајца)   ред. студенти.

О Д Л У К А
За  реализација на Конкурсот за  запишување  во I (прва) година на  I 

(прв) циклус на универзитетски (академски) студии во учебната 2012/2013 
година на Факултетот за музичка уметност  при Универзитетот „Гоце 
Делчев“  во  Штип се формира конкурсна комисија.  Во комисијата се 
именуваат: 
1. Доц. м-р Владимир Јаневски, претседател;
2. Проф. д-р Илчо Јованов, член;
3. Проф. д-р Стефанија Лешкова- Зеленковска, член; 
4. Доц. Ангеле Михајловски, член;
5. м-р Христо Стојановски, член;и
6. м-р Ленче Насев, член.

Од членовите на Комисијата се определуваат: 
 – за прием на документи: доц. м-р Ангеле Мијхајловски, м-р Ленче 

Насев и м-р Христо Стојановски и
 – за електронска обработка на податоци: проф. д-р Стефанија Лешкова 

- Зеленковска, доц. м-р Владимир Јаневски и проф. д-р Илчо Јованов. 

О Д Л У К А
На Факултетот за музичка уметност за пријавените кандидати за 

запишување во I (прва) година на I (прв) циклус на студии во учебната 
2011/2012 година се врши проверка на знаењата.

За проверка на знаењата на Факултетот за музичка уметност се 
формираат комсии  одделно за катедра, и тоа:
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Оддел на теорија на музиката и музичка педагогија
 – Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија (солфеж) се 

именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 
Зеленковска и  доц. м-р Гоце Гавриловскии; 

 – Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија (основи на 
хармонија), доц. м-р Гоце Гавриловски, проф. д-р Илчо Јованови, 
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска;

 – Вокално-инструменталниот оддел 
 – Катедра за пијано, проф. м-р Татјана Џорлева, проф. д-р Милица 

Шкариќ, доц. м-р Емилија Потевска и Доц. м-р Анѓеле Михајловски. 
 

Вокално-инструменталниот оддел 
 – Солфеж, проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 

Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски;

Оддел на теорија на музиката и музичка педагогија
 – Катедра за етнокореологија, етномузикологиај и народни инструменти  

- солфеж , проф.  д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова-
Зеленковска  и  доц. м-р Гоце Гавриловски; 

 – практичен дел (Етнокореологија),  доц. м-р Владимир  Јаневски,   
проф. м-р Марјан Јанковски, проф. д-р Илчо Јованов и доц. м-р 
Горанчо Ангелов;

 – Катедра за жичени инструменти; 
 – Солфеж се именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија 

Лешкова-Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски; 
 – Катедра за жичени инструменти (инструмент) се именуваат: доц. м-р 

Паскал Краповски, доц. м-р Иван Бејков и м-р Владимир Крстев;    

Катедра за дувачки инструменти 
 – Солфеж се именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија 

Лешкова -Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски;
 – практичен дел (дувачки инструмент) проф. м-р  Кирил Рибарски,  

проф. м-р Васо Ристов, доц. м-р Владимир Лазаревски, доц. м-р 
Златка Митева и доц. д-р Бранко Павловски.       

 – Катедра на инструментален џез (џез солфеж и теорија - еден 
испит) проф. д-р Илчо Јованов, доц. Антонијо Китановски и Ванче 
Хараламповски. 

 – Катедра на инструментален џез (матичен инструмент) доц. Антонијо 
Китановски, проф. Илија Пејовски, проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов, 
доц. м-р Александар Секуловски, проф. м-р Васо Ристов, проф. м-р 
Кирил Рибарски,  доц.  м-р Иван Бејков и доц. м-р Сашо Поповски.   

Катедра за вокално пеење 
 – Солфеж, проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 

-Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски; 
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 – Катедра за вокално пеење – практичен дел се именуваат:  проф. м-р 
Борис
Трајанов, проф. д-р Илчо Јованов и м-р Благица Поп Томова.            
Испитот за проверка на знаењата се спроведува усно и практично.
 
О Д Л У К А
СЕ ПРИФАЌА пријавата за магистерски труд од студентот 

Елена Трајанова и се определува темата под наслов „Пијанистичко-
интерпретациски карактеристики на концертот за пијано и оркестар  бр. 
1, оп 15 C-dur од Лудвиг ван Бетовен“, со концертна програма.

За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува: доц. 
м-р Емилија Потевска, наставник на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Кандидатот е должен да го одбрани 
магистерскиот труд во роковите пропишани во член 70 од Правилникот за 
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање во втор 
циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (Универзитетски 
гласник бр.18, јануари 2011) и член 43 од Статутот на Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
На доц. Антонијо Китановски му се одобрува отсуство во периодот 

од 20.6. до 23.6.,  од 26.6. до 30.6. и од 17.7. до 15.6.2012 година заради 
концертни активности  во градовите: Марибор, Нирнберг и Швабиш.

На доц. м-р Емилија Потевска ѝ се одобрува отсуство во периодот 
од  18.6. до 20.6.2012 година заради  учество на Антлатик форум 
-Конференција на млади лидери во Грузија.

На м-р Ленче Насев ѝ се одобрува отсуство на 19.6.2012 година 
поради консултации за докторска дисертација

Одржана седница на ННУС од 11.7.2012 г.
Дневен ред:

 – Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС од 
23.5.2012 година и од11.6.2012 година.

1. Одлука  за утврдување на цена за ангажирање на наставници од други 
универзитети и институти за покривање на наставата на I (прв) циклус 
на универзитетски (академски) студии на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во зимскиот и 
летниот семестар на учебната 2012 - 2013 година;

2. Одлука за утврдување на цена за ангажирање на афирмирани 
научници, стручњаци од практиката и уметници на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на прв 
циклус на универзитетски (академски) студии во зимскиот и летниот 
семестар на учебната 2012 – 2013 година;           

3. Одлука за утврдување на цена за ангажирање на наставници во 
насловни звања во учебната 2012/2013 година на I (прв) цилус на 
студии во зимскиот и летниот семестар на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во  Штип;         
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4. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот 
за внатрешните односи и работењето на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

5. Предлог-деловник за работа на Наставно-научниот уметнички 
совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;

6. Барање за давање на согласност за вршење на високоборазовна, 
односно уметничка дејност на друга единица на друг универзитет за 
лицето доц.  м-р Владимир Лазаревски;

7. Барање за ангажирање на волонтери за етнокореологија и матичен 
инструмент труба;

8. Барање од доц. Антонијо Китановски;        
9. Барање од вработени;
10. Барање од вработени за отсуство.

Записниците од одржаните седници на ННУС од 23.5.2012 година и 
од 11.6.2012 година беа усвоени во целост без забелешки и дополнување.

О Д Л У К А
Се утврдува цена за ангажирање на наставници од други универзитети 

и институти за покривање на наставата на I (прв) циклус на универзитетски 
(академски) студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, во зимскиот и летниот семестар на учебната 2012 
- 2013 година.

О Д Л У К А
Се утврдува цена за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци 

од практиката и уметници на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на прв циклус на универзитетски 
(академски) студии во зимскиот и летниот семестар на учебната 2012 – 
2013 година.           

О Д Л У К А
Се утврдува цена за ангажирање на наставници во насловни звања 

во учебната 2012/2013 година на I (прв) цилус на студии во зимскиот и 
летниот семестар на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  
„Гоце Делчев“ во  Штип.

О Д Л У К А
Се усвојува Предлог-правилникот за изменување и дополнување 

на Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во целост.

О Д Л У К А
Се усвојува Предлог-правилникот за начинот на работа на Наставно 

– научниот уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип, во целост. 
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О Д Л У К А
Се усвојува Барањето бр. 0402-95/2 од  6.7.2012 година од доц. м-р  

Владимир Лазаревски, наставник на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за изведување на високообразовна, 
односно уметничка дејност  (настава и испити)  на Универзитет во Тетово  
по наставните дисциплини:  обоа и камерна музика во учебната  2012/2013 
година.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а наставникот од 
точката 1 на оваа одлука, наставните и другите активности ќе ги изведува 
по дадената согласност од ректорската управа на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
Се утврдува потреба за ангажирање на волонтери на Факултетот 

за музичка уметност за наставно-научните уметнички области: 
етнокореологија – 3 волонтери и труба – 1 волонтер.

О Д Л У К А
СЕ ПРИФАЌА Барањето бр.1505-44/1 од 9.7.2012 година поднесено 

од доц. Антонијо Китановски, студент на втор циклус студии на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
одобрување на предвремена формирање на комисија за оценка и одбрана 
на магистерскиот труд,    на тема под наслов „Музиката на Орнет Колмен 
(Ornette Coleman)“, а од причина што именованиот е активно вклучен во 
наставно-образовниот процес и неговото поскорешно здобивање со научен 
степен ќе биде во функција на унапредување на наставно-образовниот 
процес на Факултетот.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВ А  во целост  Барањето  под број 0402-95/9 од 9.7.2012 

година поднесено од м-р Наташа Трбојевиќ и м-р Невенка Трајкова на 
работно место корепетитори на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа: 

 – за овозможување,  нивното работно време да биде флексибилно или 
да добијат можност за тридневно работно време, така што  останатите 
два слободни дена би ги искористиле за совладување (вежбање на 
композициите за наставата), а со тоа би се подобрил и квалитетот на 
нивната работа и можноста за реализирање на наставата од Вокално-
инструменталниот оддел и

 – да им се признае  и научниот степен (магистратура) по пијано, со 
оглед на тоа што е исклучена можноста за нивно напредување.

О Д Л У К А
Се одобрува во целост Барањето поднесено од Невенка Трајкова за 

одобрување на отсуство.
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Одржана седница на ННУС од 16.8.2012 г.
Дневен ред:

1. Формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд 
под наслов: „Музиката на Oрнет Kолман (Ornette Coleman)“ на 
кандидатот доц. Aнтонијо Китановски;

2. Донесување на Одлука за утврдување на потреба за распишување 
на Конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-
научната уметничка област обоа и наставно-научната уметничка 
област  камерна музика и еден наставник  (во сите звања) за наставно-
научната уметничка област пијано на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

3. Разгледување на Барање од  доц. м-р Александар Секуловски 
за одобрување на неплатено отсуство од 3 (три) години на доц. 
м-р Александар Секуловски заради стручно, односно научно 
усовршување во странство во наставно-научната уметничката област 
ударни инструменти – џез тапани;

4. Разгледување на Барање бр. 0402-95/12 од 16.8.2012 година од доц. 
м-р Сашо Поповски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта 
под  наслов  „Вовед во Џез теорија 1“.

5. Разгледување на Барање бр. 0402-95/12 од 16.8.2012 година од доц. 
м-р Сашо Поповски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта 
под наслов „Вовед во Џез теорија 2“.

6. Разгледување на Барање бр. 0402-95/13 од 16.8.2012 година од доц. м-р 
Владимир Лазаревски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта 
под наслов  „Анализа и интерпретациски проблеми при камерното 
музицирање во квинтетот за обоа и гудачи од Арнолд Бакс“;

7. Разгледување на Барање бр. 0402-95/15 од 16.8.2012 година од доц. 
м-р Емилија Потевска, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта 
под наслов  „Литературата за пијано во романтизмот“.

8. Разгледување на Барање бр.1505-33/2 од 16.8.2012 година поднесено 
од  Славица Стојанова и одобрување за префрлување на студентот од 
студиската програма МТП на студиската програма - насока Џез пијано 
во рамките на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  
„Гоце Делчев“ во Штип како редовен студент во државна квота во I 
(прва) година, I (први) семестар во учебната 2012/2013 година

9. Разгледување на Барање бр.1505-96/8 oд 16.8.2012  година  
поднесено од Александар Манев, редовен студен на насоката МТП на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип за запишување и на друга студиска програма – паралелно 
студирање на  Вокално-инструменталниот оддел насока Пијано во I 
(први) семестар, прва студиска година во учебната 2012/2013 година 
како  редовен студент. 
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О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Комисија за оценка и одбрана на магистерскиот труд, 

под наслов „Музиката на Oрнет Kолман (Ornette Coleman)“ на кандидатот 
доц. Aнтонијо Китановски.

Во комисијата се именуваат:  доц. м-р Ѓеорги Мицанов – претседател, 
наставник на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, проф. д-р Илчо Јованов,  член, наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и доц. 
м-р Сашо Поповски – член (ментор), наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА потребата за распишување на конкурс за избор на 

наставници на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, и тоа:

 – еден  наставник (во сите звања) за наставно-научната уметничка 
област обоа и камерна музика и

 – еден наставник  (во сите звања) за  наставно-научната уметничка 
област пијано. 
Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат критериумите 

предвидени со Законот за високото образование и критериумите за 
избор во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во  наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот. Изборот се врши за време од 5 (пет) години.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Барањето број 0402-95/10 од 16.8.2012 година 

поднесено од  доц. м-р Александар Секуловски за научно усовршување 
во странство и му се одобрува неплатено отсуство во траење од 3 (три) 
години заради запишување на  докторски студии во уметничката област 
ударни инструменти – џез тапани на Универзитетот во Торонто – Канада. 

О Д Л У К А
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето бр. 0402-95/11 од 16.8.2012 година од 

доц. м-р Сашо Поповски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  
наслов  „Вовед во Џез теорија 1“.

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат 
рецензенти и тоа:  доц. Антонијо Китановски и проф. м-р Ѓеорги Мицанов.

О Д Л У К А
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето бр. 0402-95/12 од 16.8.2012 година од 

доц. м-р Сашо Поповски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  
наслов  „Вовед во Џез теорија 2“. За рецензирање на скриптата од точката 
1 на оваа одлука се избираат рецензенти и тоа: доц. Антонијо Китановски  
и проф. м-р Ѓеорги Мицанов.
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О Д Л У К А
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето бр. 0402-95/13 од 16.8.2012 година од доц. 

м-р Владимир Лазаревски, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  
наслов „Анализа и интерпретациски проблеми при камерното музицирање 
во квинтетот за обоа и гудачи од Арнолд Бакс “.

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат 
рецензенти и тоа: проф. м-р  Кирил Рибарски  и доц. м-р Емилија Потевска.

О Д Л У К А
СЕ  УСВОЈУВА  Барањето бр. 0402-95/15 од 16.8.2012 година од 

доц. м-р Емилија Потевска, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на  скрипта под  
наслов „Литературата за пијано во романтизмот “.

За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се  избираат 
рецензенти и тоа: доц.м-р Татјана Џорлева и доц. м-р  Ангеле Михајловски.

О Д Л У К А
Наставно – научниот совет на Факултетот за музичка уметност 

при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, донесе едногласна одлука за 
прифаќање на Барањето бр.1505-33/2 од 16.8.2012 година поднесено од 
СЛАВИЦА СТОЈАНОВА и одобрување за префрлување на студентот од 
студиската програма МТП на студиската програма - насока Џез пијано во 
рамките на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот  „Гоце 
Делчев“ во Штип како редовен студент во државна квота во I (прва) 
година,  I (први) семестар во учебната 2012/2013 година на СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 2012/2013 година. 

О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/8 oд 16.8.2012 година 

на АЛЕКСАНДАР МАНЕВ, редовен студент  на насоката МТП на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип за запишување и на друга студиска програма – паралелно студирање 
на  Вокално-инструменталниот оддел насока Пијано во I (први) семестар, 
прва студиска година во учебната 2012/2013 година како  редовен студент 
со кофинансирање на СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 2012/2013 година. 

Одржана седница на ННУС од 22.8.2012 г.
Дневен ред:

1. Разгледување на извештајот од рецензентската комисија за оценка на 
магистерскиот труд под наслов: „Музиката на Oрнет Kолман (Ornette 
Coleman)“ на кандидатот доц. Aнтонијо Китановски.

2. Избор на раководител на Одделот за џез студии.
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О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА извештајот на рецензентската комисија за оценка 

на магистерскиот труд на кандидатот Антонијо Китановски, под наслов 
„Музиката на Oрнет Kолман 

(Ornette Coleman)“, во целост. Се закажува јавна одбрана на 
магистерскиот труд.

Одбраната на магистерскиот труд ќе се изврши на 5.9.2012 година 
(среда) со почеток во 12 часот, во концертната сала на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, пред 
комисија, во состав: проф. м-р Ѓеорги Мицанов – претседател, наставник 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, доц. м-р Сашо Поповски – член (ментор), наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и проф. 
д-р Илчо Јованов - член, наставник на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
За раководител на Одделот за џез студии се избира проф. м-р Ѓеорги 

Мицанов.
 
Одржана седница на ННУС од 5.9.2012 г.
Дневен ред:

 – Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС на 
Факултетот за музичка уметност од 16.8.2012  и 22.8.2012 година.

1. Донесување Одлука за формирање на комисии за проверка на 
знаењата и умеењата за пријавените кандидати за запишување во I 
(прва) година на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии 
во учебната 2012/2013  година на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и на Студиската програма 
за класично сликарство за вториот уписен рок;

2. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на 
конкурс за избор на наставник (во сите звања) по наставно-научната 
уметничка област џез композиции и џез гитара;

3. Донесување Одлука за определување на бројот и составот на 
членовите на Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во 
зимскиот семестар на учебната 2012/2013 година;

4. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на 
постојните учебници од македонски автори кои се користат на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

5. Донесување Одлуки по барања од студенти.
Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот без забелешки 

и дополнувања ги усвои во целост записниците од одржаните седници 
на ННУС на Факултетот за музичка уметност од 16.8.2012  и 22.8.2012 
година.
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О Д Л У К А
1. На Факултетот за музичка уметност и на студиската програма за 

калсично сликарство за пријавените кандидати за запишување во 
вториот уписен рок во I (прва) година на I (прв) циклус на студии во 
учебната 2012/2013 година се врши проверка на знаењата и умеењата.

2. За проверка на знаењата и умеењата на кандидатите за запишување 
на Факултетот за музичка уметност и на студиската програма за 
класично сликарство се формираат комсии одделно за секоја катедра 
и на студиската програма по класично сликарство, и тоа на:

Одделот на теорија на музиката и музичка педагогија
 – Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија (солфеж) се 

именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 
Зеленковска и  доц. м-р Гоце Гавриловскии;

 – Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија (основи на 
хармонија), доц. м-р Гоце Гавриловски, проф. д-р Илчо Јованови,  
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска;

Вокално-инструменталниот оддел 
 – Катедра за пијано, проф. м-р Татјана Џорлева, проф. д-р Милица 

Шкариќ, доц. м-р Емилија Потевска и доц. м-р Анѓеле Михајловски. 

Вокално-инструменталниот оддел 
 – Солфеж, проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 

-Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски;

Оддел на теорија на музиката и музичка педагогија
 Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти 

 – Солфеж, проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 
-Зеленковска  и  доц. м-р Гоце Гавриловски; 

 – практичен дел (Етнокореологија),  доц. м-р Владимир  Јаневски,   
проф. м-р Марјан Јанковски, проф. д-р Илчо Јованов и доц. м-р 
Горанчо Ангелов;

 Катедра за жичани инструменти 
 – Солфеж се именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија 

Лешкова – Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски; 
 – Катедра за жичени инструменти (инструмент) се именуваат: доц. м-р 

Паскал Краповски, доц. м-р Иван Бејков и м-р Владимир Крстев;            
 – Катедра за дувачки инструменти 
 – Солфеж се именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија 

Лешкова -Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски;
 – практичен дел (дувачки инструмент) проф. м-р  Кирил Рибарски,  

проф. м-р Васо Ристов, доц. м-р Владимир Лазаревски, доц. м-р 
Златка Митева и доц. д-р Бранко Павловски.       

 – Катедра на инструментален џез (џез солфеж и теорија - еден 
испит) проф. д-р Илчо Јованов, доц. Антонијо Китановски и Ванче 
Хараламповски. 
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 – Катедра на инструментален џез (матичен инструмент) доц. Антонијо 
Китановски, проф. Илија Пејовски, проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов, доц. 
м-р Александар Секуловски, проф. м-р Васо Ристов, проф. м-р Кирил 
Рибарски,  доц. м-р Иван Бејков и доц. м-р Сашо Поповски.  

 – Катедра за вокално пеење 
 – Солфеж, проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова 

-Зеленковска и доц. м-р Гоце Гавриловски; 
 – Катедра за вокално пеење – практичен дел се именуваат: проф. м-р 

Борис Трајанов, проф. д-р Илчо Јованов и м-р Благица Поп Томова. 

На студиската програма по класично сликарство: проф. д-р 
Никола Смилков, претседател, од Факултетот за образовни науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  и членови:  проф. д-р Фехум 
Хусковиќ, од Факултетот за ликовна уметност при Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и доц. д-р Маја Рауник - Кирков од 
Педагошкиот факултетот при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во 
Скопје.

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА потребата за распишување на конкурс за избор 

на наставник (во сите звања) на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа: -  еден  наставник (во сите 
звања) за наставно-научната уметничка област  џез композициј и  џез  
гитара. 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат критериумите 
предвидени со Законот за високото образование и критериумите за 
избор во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во  наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот. Изборот се врши за време од 5 (пет) години.

О Д Л У К А
СЕ ОПРЕДЕЛУВА бројот на членовите на Наставно-научниот 

уметнички совет на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот семестар на учебната 2012/2013 
година и тоа:

 
    Вон. проф.
1. Проф. д-р Илчо Јованов
2.  Проф. д-р Милица Шкариќ
3.  Проф. д-р Стефанија Лешкова- Зеленкова
4.  Проф. м-р Ѓеорги Мицанов
5.   Проф. м-р Татјана Џорлева
6.  Проф. м-р Борис Трајанов     
7.  Проф. м-рМарјан Јанкоски
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          Доценти
8.  М-р  Антонијо Китановски
9.   Доц. м-р Владимир Лазаревски
10. Доц. м-р Емилија Потевска
11.  Доц.  м-р Гоце Гавриловски
12.  Доц.м-р Горанчо Ангелов
13.  Доц. м-р Анѓеле Михајловски
14. Доц. м-р Владимир Јаневски
15. Доц. м-р Сашо Поповски 

Лица избрани во звање насловен
доцент

16. Доц. м-р Иван Бејков
17. Доц. м-р Бранко Павловски
18. Доц. м-р Паскал Краповски

Наставници ангажирани од други единици на 
Универзитетот

19.Проф. д-р Стефан Алексовски
20.Проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
21. Доц. д-р Зоран Здравев
Претставници од соработниците

Асистенти
 22.  М-р Ленче Насев
23.  М-р Христо Стојановски

 Претставници од студентите

24. Стојан Иванов 
25. Бисера Иванова 

О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРА Комисија за проверка на постојните учебници од 

македонски автори кои се користат на Факултетот за музичка уметност 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Во комисијата се имануваат и тоа: доц. м-р Сашо Поповски, наставник 
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, доц. м-р Владимир Лазаревски, наставник на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и проф.м-р 
Марјан Јанкоски, наставник на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

I.  О Д Л У К А
Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна 
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одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-31/1 од 3.5.2012  година на 
студентот  САРА ПЕТРОВ и одобрување за префрлување на студентот од 
Економскиот факултет на  Факултетот за музичка уметност на насоката  
Класично сликарство  во рамките на Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, како редовен студент во државна квота во I (прв) семестар во I 
(прва) година во учебната 2012/2013 г., по СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
2012/2013 година.

II. О Д Л У К А
Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна 
одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-33/4 од 4.9.2012 година од 
студентот БЛАГОЈА  КАЛАЏОСКИ со индекс бр.12230 и одобрување 
за префрлување од студиската програма - насока МТП на студискатра 
програма насока Џез студии (пијано) во рамките на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент 
во државна квота  во I (прв) семестар I (прва) година во учебната 2012/2013 
година, по СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 2012/2013 година.

III.  О Д Л У К А
Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна 
одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-33/4 од 4.9.2012. година од 
студентот МИЛАН СТЕФАНОВСКИ со индекс бр.12227 и одобрување 
за префрлување од     студиската програма - насока МТП на  студискатра 
програма  насока Џез тапани во рамките на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент 
во државна квота  во I (прв) семестар  во I (прва) година во учебната 
2012/2013 година, по СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 2012/2013 година.

IV.   О Д Л У К А
Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна 
одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-32/2 од 3.9.2012 година 
од студентот ПЕЦЕ КЛЕЧКАРОСКИ и одобрување за префрлување 
од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје од студиската програма - насока МТП на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на 
студискатра програма  насока МТП како редовен студент во државна 
квота во V (петти) семестар III (трета) студиска година по СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 2010/2011 година во учебната 2012/2013 година.

V.  О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/11 од 4.9.2012 година за 

признавање на испити поднесено од студентот ПЕЦЕ КЛЕЧКАРОСКИ.
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VI. О Д Л У К А
Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна 
Одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-32/1 од 27.8.2012 година 
од студентот ИРИС ВАЛЕРИ СТЕФАНОВСКА и одобрување за 
префрлување на студентот од Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје од студиската програма 
Виолончело  на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма - насока Виолончело како 
редовен студент во државна квота во VII (седми) семестар во IV (четврта) 
студиска година по СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 2009/2010 година во 
учебнатга 2012/2013 година.

VII.  О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/9 од 27.8.2012 година 

за признавање на испити поднесено од студентот ИРИС ВАЛЕРИ 
СТЕФАНОВСКА.

VIII.  О Д Л У К А
Наставно – научниот уметнички совет на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна 
Одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-33/5 од 4.9.2012. година од 
студентот БОБИ ЦВЕТКОВСКИ со индекс бр.12208 и одобрување за 
префрлување од  студиската програма - насока МТП на  студискатра 
програма  насока  ЕТНОКОРТЕОЛОГИЈА во рамките на Факултетот за 
музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како редовен 
студент во  државна квота  во I (прв) семестар  во I (прва) година во 
учебната 2012/2013 година, по СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 2012/2013. 

IX. О Д Л У К А
ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/10 од 30.8.2012 година за 

признавање на испити поднесено од студентот  АРСОВА СНЕЖАНА.

X.  О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/10 од 30.8.2012 година за 

признавање на испити поднесено од студентот  НИКОЛИНА ТРАЈКОВА.

XI.  О Д Л У К А
СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1505-96/14 од 4.9.2012 година за 

признавање на испити поднесено од студентот  ПЕТРЕ ШТЕРЈОВ.

XII.  О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Барањето бр. 1505-38/2 од 4.9.2012 година на 

студентот АНЕТА КАЧУРКОВА ѝ се одобрува продолжување на 
студиите по прекинувањето на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

558

Именованата да ги продолжи студиите по СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 2007/2008 на насоката Џез пијано на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,  со запишување како  
редовен студент во државна квота во VII  (седми) семестар  IV (четврта) 
година во учебната  2012/2013 година.

ХIII.  О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Барањето бр.1505-38/3 од 4.9.2012 година на 

студентот БЛАГОЈА КАЛАЧОСКИ му се одобрува продолжување на 
студиите по прекинувањето на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 

Именованиот да ги продолжи студиите по СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА  2010/2011 на насоката МТП на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,  со запишување како  
редовен студент во државна квота во I  (први) семестар  I (прва) година во 
учебната  2012/2013 година.

XIV.  О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Барањето бр.1505-38/1 од 3.9.2012  година на 

студентот ЈАНЕ СЛАВОВ и му се одобрува продолжување на студиите 
по прекинувањето на Факултетот за музичка уметност при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип.  Именуваниот да ги продолжи студиите по 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  2010/2011 на насоката МТП на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,  со 
запишување како  редовен студент во државна квота во I  (први) семестар 
I (прва) година во учебната  2012/2013 година.

Одржана седница на ННУС од 3.10.2012 г.
Дневен ред:

 – Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС на 
Факултетот за музичка уметност од 5.9.2012 година.

1. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување 
на конкурс за избор на наставник (во сите звања) од наставно- 
научната уметничката област (дисциплина) сликање и сликарски 
техники  - класично сликарство;

2. Донесување на Одлука за усвојување на рефератот-рецензијата на 
ракописот  под наслов „Литературата  за пијано во романтизмот“ 
од авторот доц. м-р Емилија Потевска, според Билтенот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 88 од 15 септември 2012 
година, на стр. 15;

3. Донесување на Одлука за усвојување на рефератот-рецензијата на 
ракописот,  под наслов: „ Анализа на интерпретациските проблеми 
при камерното музицирање во квинтетот за обоа и гудачи од Арнолд 
Бакс“ од авторот Доц. м-р Владимир Лазаревски, според Билтенот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 88 од 15. септември 
2012 година, на стр. 18;
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4. Донесување на Одлука за изменување и допонување на Одлуката број 
1902-142/9 од 25.5.2012 година за верификација на теми и ментори за 
дипломски труд за прв циклус студии на Катедрата за инструментален 
џез на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип;   

5. Донесување на Одлука за издавање на Годишен зборник на трудови на 
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип;

6. Разгледување на барање од студенти;
7. Разгледување на барање од вработени за одобрување на отсуства.

О Д Л У К А
СЕ УТВРДУВА потреба за распишување на конкурс за избор 

на наставник (во сите звања ) за наставно-научната уметничка област 
сликање и сликарски техники (класично сликарство).

О Д Л У К А
Се усвојува извештајот – рецензијата за издавање на скрипта 

во електронска форма на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип под наслов „Литературата за 
пијано во романтизмот“ од авторот доц. м-р Емилија Потевска, во целост.

Извештајот – рецензијата за издавање на скрипта во електронска 
форма на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип под наслов „Литературата за пијано во романтизмот“ од 
авторот доц. м-р Емилија Потевска е објавен во Билтенот на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, број 88 од 15 септември 2012 година, на стр. 15.

О Д Л У К А
Се усвојува извештајот – рецензијата за издавање на скрипта во 

електронска форма на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип под наслов „Анализа на интерпретациските 
проблеми при камерното музицирање во квинтетот за обоа и гудачи од 
Арнолд Бакс“ од авторот доц. м-р Владимир Лазаревски, според Билтенот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 88 од 15 септември 2012 
година, на стр. 18, во целост.

Извештајот – рецензијата за издавање на скрипта во електронска 
форма на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип под наслов „Анализа на интерпретациските проблеми 
при камерното музицирање во квинтетот за обоа и гудачи од Арнолд 
Бакс“ од авторот доц. м-р Владимир Лазаревски, според Билтенот на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 88 од 15 септември 20012 
година, на стр. 18 е објавен во Билтенот на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, број 88 од 15 септември 2012 година, на стр. 15.
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О Д Л У К А
Се верификуваат теми и ментори за дипломски труд на прв циклус на 

студии по предлог на Катедрата за инструментален џез, под наслови и тоа:
Се верификуваат теми и ментори за дипломски труд на прв циклус на 

студии по предлог на Катедрата за инструментален џез, под наслови и тоа:
 – Skiping – Winton Marsalis, 
 – Инга – Душко Гојковиќ, 
 – Тeamwork song – Душко Гојковиќ, 
 – Little work – Техамана Скендеровска, ментор: доц.  м-р Сашо 

Поповски за студентот Техамана Скенеровска,  труба.     

 – Sо What– Мiles Davis, 
 – St. Thomas – Sonny Rollins, 
 – Chicken – Jaco Pastorius, ментор:  доц. м-р Сашо Поповски  за 

студентот  Ненад Томев,  гитара   

 – Solar – Мiles Davis, 
 – Тhео – Мiles Davis,
 – Humpty Dumpty – Ornette Coleman, 
 – Lullaby for Helen – Bill Evans, ментор  доц. м-р Сашо Поповски за 

студентот Огнен Давидковски,  гитара  

 – Full House – Wes Montgomery, 
 – Scarborough Fair – традиционална, 
 – Оди си душо – Симе Панев, ментор  доц.  м-р Сашо Поповски за 

студентот  Симе Панев,  гитара.  

 – St. Thomas – Sonny Rollins, 
 – Аfrican Market – Аbdullah Ibrahim, 
 – Ленка Пингова – традиционална, ментор:  доц. м-р  Александар 
 – Секуловски за студентот Јоце Панев,  тапани  

 – Goodbye Pork Pie Hat  – Charles Mingus, 
 – Billie’s Bounce– Charlie Parker, 
 – Sidewinder – Lee Morgan,  ментор:  доц. м-р Иван Бејков за студентот

Киро Денов,   бас

 – Cousin Marry – John Coltrane, 
 – Nica’s Dream – Horace Silver, 
 – In a Sentimental Mood – Duke Ellington, ментор, доц. м-р Ѓеорги 

Мицанов за студентот Јане Јаневски  саксофон.   

 – West Coast Blues – Wes Montgomery, 
 – All the things you are – Jerome Kern,
 – Mr. PC – John Coltrane.,ментор:   доц. м-р Сашо Поповски за студентот 

Александар Таушанов,  гитара. 
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 – Whisper Not – Benny Golson, 
 – Blue Train – John Coltrane, 
 – Anthropology  – Charlie Parker, ментор:  доц. м-р Иван Бејков за 

студентот  Даниел Зафировски,   бас. 

 – When the dogs are quiet,
 – Let me in,
 – New Round,
 – Walking cat in fast spirit.

 Автор: Сашко Костов, ментор: доц. м-р Александар Секуловски за 
студентот Сашко Костов,  тапани.

 – Хаику свита (во 5 кратки става), 
 – Music for lazy sounds,
 – Валцер за двајца кои носат 3 бр. помали чевли
 – Прелудиум за џез бенд

Автор: В. Лукаш,   ментор: доц. м-р Сашо Поповски  за студентот    
Владимир Лукаш, гитара.

 – Blue Seven - Sonny Rollins.
 – Doxy - S.R.
 – Cantalope Island - H.Hancok, ментор: доц. м-р Ѓеорги  Мицанов за 

студентот  Александар Јаневски, саксофон.

 – My Little Suide Shoes – Charlie Parker
 – Summertime – George Gershwin
 – Stratus – Billie Cobham, ментор: доц. м-р Александар Секуловски за 

студентот  Марјан Перески, тапани.
О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА иницијативата за издавање на Годишен зборник на 

трудови на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, во целост.

О Д Л У К А
СЕ ФОРМИРААТ редакциски тела за издавање на Годишен зборник 

на трудови на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и тоа:

Издавачки совет:
 – проф. д-р Саша Митрев, ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип;
 – проф. д-р Лилјана Колева - Гудева, претседател на Комисијата за 

издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
 – проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
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 – доц. м-р Валентина Велковска - Трајановска, наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

 – доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

 – м-р Ленче Насев, соработник на Факултетот за музичка уметност при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

 
 Редакциски одбор:

 – проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска, наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   

 – проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   

 – доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска, наставник на Факултетот 
за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и

 – доц. м-р Гоце Гавриловски, наставник на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Главни и одговорни уредници:
 – проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, наставник на Факултетот 

за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;   
 – проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  и 
 – доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на Факултетот за музичка 

уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

О Д Л У К А
СЕ УСВОЈУВА Барањето број 1505-96/13 од 4.9.2012 година 

поднесено од ОРХИДЕЈА ДУКОВА студент на Факултетот за музичка 
уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип  за уплаќање на 
партиципацијата од 6.125, оо денари  за запишување на VII (седми) семестар 
IV (четврта) година во учебната 2012/2013 година на повеќе рати.

О Д Л У К А
За одобрување на барањата за отсуства на: доц. м-р Владимир 

Лазаревски,  м-р Антонијо Китановски, проф. д-р Милица Шкариќ, м-р 
Христо Стојановски и м-р Невенка Тракова. 
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Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети
проф. д-р Стефанија Лешкова                                    

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
  Oктомвриска  сесија 2011 

Историја на музиката 1 1 0 1 1 6 100%
Историја на музиката 2 7 1 2 2 6 33%
Историја на музиката 3 3 0 2 2 6 66%
Историја на музиката 4 3 0 2 2 6 66%
     Февруарска   (прва)  сесија 2012
Историја на музиката 1 21 2 4 2 2 3 11 8,3 52%

Историја на музиката 2 2 0 6 2
        
6

 
100%

Историја на музиката 3 10 1 1 1 1 1 5 9 8,9 90%
Историја на музиката 4 4 1 2 2 6 66%
Познавање на музички 
инструменти

9 1 1 1 1 2 3 8 8,6 88%

     Февруарска (втора) сесија 2012
Историја на музиката 1 18 1 5 1 1 1 8 6,7 47%
Историја на музиката 2 2 1 1 1 6 100%
Историја на музиката 3 5 1 1 1 2 4 8 100%
Историја на музиката 4 1 1
Историја на македонска 
музика

1 1

     Априлска  сесија 2012
Историја на музиката 1 11 1 5 1 1 1 8 6,7 80%
Историја на музиката 2 2 1 1 1 6 100%
Историја на музиката 3 3 0 2 1 3 6,3 100%
Историја на македонска 
музика

1 0 1 7 1 7 100%

 Јунска (прва) сесија 2012
Историја на музиката 1 6 3 0
Историја на музиката 2 8 2 1 1 2 4 8,2 66%
Историја на музиката 3 1 1
Историја на музиката 4 4 1 8 1 8 33%
Историја на македонска 
музика

8 3 1 1 2 9 40%

 Јунска (втора) сесија 2012
Историја на музиката 1 4 1 2 2 6 66%



УНИВ Е Р З И Т Е Т  „ ГОЦ Е  Д ЕЛ Ч Е В “  –  ШТИП

564

Историја на музиката 2 6 3 1 1 9 33%
Историја на музиката 3 1
Историја на музиката 4 2 2
Историја на македонска 
музика

5 3 1 1 2 9 100%

    Септемвриска сесија 2012
Историја на музиката 1 7 2 2 2 6 40%
Историја на музиката 2 14 8 3 3 6 50%
Историја на музиката 3 2 1 1 1 6 100%
Историја на музиката 4 3 1 1 1 6 50%

Предмети

В
ку
пн
о 

пр
иј
ав
ен
и

Н
е 
се

 ја
вл
е

Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети
проф. д-р Илчо Јованов

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
Oктомвриска сесија 2011 

Солфеж 1 3 2 1 0 0 0 0 1 6 33,3%
Солфеж 2 3 1 0 1 1 0 0 2 7,5 66,6%
Солфеж 4 1 0 1 0 0 0 0 1 6 100%
Февруарска (прва) сесија
Солфеж 1 28 3 2 8 9 5 1 25 7,8 89%
Солфеж 3 9 2 0 3 1 1 2 7 8,2 77,7%
Методика на 
музичка настава 
1

9 2 3 0 0 2 2 7 8 77,7%

Февруарска (втора) сесија
Солфеж 1 7 3 1 3 0 0 0 4 6,75 57,1%
Солфеж 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Солфеж 4 1 0 0 0 0 1 0 1 9 100%
Априлска (дополнителна) сесија
Солфеж 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Солфеж 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
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Методика на 
музичката 
настава 1

7 2 5 0 0 0 0 5 6 71,4%

Јунска (прва) сесија 2012

Напреден 
солфеж

3 0 1 0 0 0 2 3 8,6 100%

Методика на 
музичката 
настава 2

12 0 2 2 4 1 2 11 7,9 91,6%

Солфеж 2 23 4 5 5 5 3 1 19 7,4 82,6%
Солфеж 4 6 2 1 2 0 1 0 4 7,2 66,6%
Јунска (втора) сесија 2012

Методика на 
музичката 
настава 2

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0%

Солфеж 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Солфеж 2 1 0 0 0 0 1 0 1 9 100%
Солфеж 4 1 0 0 0 0 1 0 1 9 100%
Септемвриска сесија 2012

Солфеж 2 4 0 4 0 0  0 0 4 6 100%
Солфеж 3 3 1  0 2 0 0   0 2 7 66,6%
Солфеж 4 3 3  0 0 0 0   0 0 0 0%

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
Oктомвриска сесија 2011 

Џез солфеж 2 1 0 0 0 1 0 0 1 8 100%
 Февруарска прва сесија 2012
Џез солфеж 1 10 0 1 2 3 3 1 10 8,1 100%
Џез солфеж 3 6 0 2 2 0 1 1 6 7,5 100%
Февруарска втора сесија 2012
Џез солфеж 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 7,5 100%

Џез солфеж 3 2 0 1 0 0 1 0 0 2 7,5 100%

Јунска (прва) сесија 2012

Џез солфеж 1 3 2 0 0 1 0 0 1 8 33,3%
Џез солфеж 2 7 0 1 3 1 2 0 7 7,5 100%
Џез солфеж 3 2 1 0 0 0 0 1 1 10 50%
Џез солфеж 4 8 0 1 3 0 3 1 8 8 100%
Јунска (втора) сесија 2012
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Џез солфеж 1 1 0 0 0 1 0 0 1 8 100%
Џез солфеж 2 1 0 0 0 1 0 0 1 8 100%
Септемвриска сесија 2012

Џез солфеж 2 5 2 1 1 0  1 0 3 7,3 60%

Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
доц. м-р Владимир Лазаревски

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
  Oктомвриска сесија 2011 

%
 Февруарска прва 
сесија 2012
Камерна музика 1 4 0 0 0 0 3 1 4 9,25 100%
Камерна музика 3 2 0 1 0 0 0 1 2 8 100%
Камерна музика 5 3 0 0 0 0 0 3 3 10 100%
Методика на настава 
по гудачки или дувачки 
инструменти 1

3 0 0 0 1 0 2 3 9,3 100%

Февруарска втора 
сесија 2012
Камерна музика 1 3 0 0 0 0 1 2 3 9,6 100%

Јунска (прва) сесија 
2012
Камерна музика 1 2 0 0 0 0 0 2 2 10 100%
Камерна музика 2 7 0 0 2 0 2 3 7 8,8 100%
Камерна музика 4 1 0 0 0 0 0 1 1 10 100%
Камерна музика 6 2 0 0 0 0 0 2 2 10 100%
Методика на настава 
по гудачки или дувачки 
инструменти 2

3 0 0 0 0 0 3 3 10 100%

Јунска (втора) сесија 
2012
Камерна музика 4 1 0 0 1 0 0 0 1 7 100%
Септемвриска сесија 
2012
Камерна музика 2 2 0 0 0 1 0  1 2 8 100%
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Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
 доц. м-р Владимир Јаневски

Предмет

Н
е 
се

 
ја
ви
ле

Успех

В
ку
пн
о 

по
ло
ж
ил
е

П
ро
се
чн
а 

оц
ен
ка

П
ро
це
нт

 н
а 

па
дн
ат
и

6 7 8 9 10
Февруарска сесија 
2011
Вовед во 
етнокореологија 1

11 9 / / / / 2 2

Обредни игри 2 1 / 1 / / / 1
Етнокореологија со 
народни ора 1

11 7 / 1 1 1 1 4

Етнокореологија со 
народни ора 2

3 / 2 / 1 / / 3

Етнокореологија со 
народни ора 3

5 5 3 / / / 2 5

Етнокореологија со 
народни ора 4

3 2 / / 1 / / 1

Етнокореологија со 
народни ора 5

2 / / 1 / 1 / 2

Етнокореологија со 
народни ора 7

3 1 / / 1 / 1 3

Историја на 
традиционална игра 1

5 2 / 2 / / 1 3

Кинетографија 8 2 1 / 2 1 2 6
Методика на настава 
по народни ора 1

4 2 / 1 / / 1 2

Априлска сесија 2011
Етнокореологија со 
народни ора  1

6 3 2 / 1 / / 3

Етнокореологија со 
народни ора  3

2 1 1 / / / / 1

Етнокореологија со 
народни ора  4

3 1 1 / / 1 / 2

Етнокореологија со 
народни ора  5

1 1 / / / / 1 1

Етнокореологија со 
народни ора  6

1 / / / / / / 1 

Обредни игри 3 1 / / / 2 / 2
Кинетографија 2 2 / / 1 1 / 2
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Вовед во 
етнокореологија 1

8 3 2 3 / / / 5

Вовед во 
етнокореологија 2

1 1 1 / / / / 1

Јунска сесија 2011
Вовед во 
етнокореологија 1

5 2 / 2 / 1 / 3

Вовед во 
етнокореологија 2

7 / / 2 2 1 2 7

Етнокореологија со 
народни ора 1

3 1 1 / 1 / / 2

Етнокореологија со 
народни ора 2

7 1 2 2 / 1 1 6

Етнокореологија со 
народни ора 4

3 1 / 1 / / 1 2

Етнокореологија со 
народни ора 5

1 / / / / / 1 1

Етнокореологија со 
народни ора 8

1 / / / / / 1 1

Обредни игри 3 / / 1 2 / / 3
Историја на 
традиционална игра

1 / / 1 / / / 1

Методика на настава 
по народни ора 2

2 / / 1 / / 1 2

Септемвриска сесија 
2011
Вовед во 
етнокореологија 1

1 / 1 / / / / 1

Вовед во 
етнокореологија 2

1 1 / / / / / /

Етнокореологија со 
народни ора 2

2 / / / / 1 1 2

Етнокореологија со 
народни ора 3

1 / / / 1 / / 1

Етнокореологија со 
народни ора 4

3 / 1 1 / / 1 3

Етнокореологија со 
народни ора 6

2 / / / / / 2 2

Обредни игри 1 / / / / / 1 1
Октомвриска сесија 
2011
Обредни игри 2 / 2 / / / / 2
Етнокореологија со 
народни ора 1

1 / 1 / / / / 1
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Етнокореологија со 
народни ора 3

1 / / 1 / / / 1

Етнокореологија со 
народни ора 4

1 / / / 1 / / 1

Етнокореологија со 
народни ора 5

1 / 1 / / / / 1

Етнокореологија со 
народни ора 6

1 / / / 1 / / 1

Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
доц. м-р Сашо Поповски
 м-р Антонијо Китановски

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
Oктомвриска сесија 2011

Џез гитара / / / / / / / / / /
Вовед во џез историја и 
теорија

/ / / / / / / / / /

Аранжирање / / / / / / / / / /
Џез ансамбл 36 / / / 4 6 20 30 9.5 84%
Семинар по џез 
композиција

/ / / / / / / / / /

 Февруарска прва 
сесија 2012
Џез гитара 9 / / / 1 2 4 7 9.42 100%
Вовед во џез историја и 
теорија

8 / 1 1 4 1 1 8 8 100%

Аранжирање 3 / / / 1 / 1 2 9 66,6%
Џез ансамбл
Семинар по џез 
композиција

7 / / / 1 2 4 7 9.4 100%

Февруарска втора 
сесија 2012
Џез гитара 4 / / 1 / 1 2 4 9 100%

Вовед во џез историја и 
теорија

4 / 1 1 1 1 / 4 7.5 100%

Аранжирање 1 / / / 1 / / 1 8 100%

Џез ансамбл
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Семинар по џез 
композиција

1 / / / / / 1 1 10 100%

Априлска 
(дополнителна) сесија 
2012
Џез гитара / / / / / / / / / /
Вовед во џез историја и 
теорија

/ / / / / / / / / /

Аранжирање / / / / / / / / / /
Џез ансамбл
Семинар по џез 
композиција

/ / / / / / / / / /

Јунска (прва) сесија 
2012
Џез гитара 19 / / / 1 9 9 19 8.94 100%
Вовед во џез историја и 
теорија

10 / 3 2 2 2 1 10 7.6 100%

Аранжирање 8 / 1 1 / / 4 6 9.11 75%
Џез ансамбл
Семинар по џез 
композиција

1 / / / / / 1 1 10 100%

Јунска (втора) сесија 
2012
Џез гитара 1 / / / / / 1 1 10 100%
Вовед во џез историја и 
теорија

1 / / / 1 / / 1 8 100%

Аранжирање / / / / / / / / / /
Џез ансамбл / / / / / / / / / /
Семинар по џез 
композиција

/ / / / / / / / / /

Септемвриска сесија 
2012
Џез гитара 3 / / 1 1 / 1 3 8.33 100%
Вовед во џез историја и 
теорија

5 / 4 1 / / / 5 6.2 100%

Аранжирање / / / / / / / / / /
Џез ансамбл 19 / / / 1 1 6 8 9.6 42%
Семинар по џез 
композиција

/ / / / / / / / / /
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Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
проф. м-р Георги Мицанов

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10

Oктомвриска сесија 2011
Џез саксофон / / / / / / / / / /
Џез ансамбл / / / / / / / / / /
Импровизација / / / / / / / / / /
 Февруарска прва 
сесија 2012
Џез саксофон 6 / / / 3 1 2 6 8.83 100%
Џез ансамбл 4 / / / 1 / 2 3 9.33 75%
Импровизација 12 / / / 4 2 6 12 9.16 100%
Февруарска втора 
сесија 2012
Џез саксофон 1 / / / / 1 1 10 100%

Џез ансамбл 2 / / / 1 1 2 9.5 100%

Импровизација 5 / / 1 / 3 4 9.25 80%

Априлска 
(доплонителна) сесија 
2012
Џез саксофон / / / / / / / / / /
Џез ансамбл / / / / / / / / / /
Импровизација / / / / / / / / / /
Јунска (прва) сесија 
2012
Џез саксофон 4 / / / / 1 2 3 9.66 75%
Џез ансамбл 2 / / / / 1 1 2 9.5 100%
Импровизација 15 / 1 / 3 7 4 15 8.86 100%
Јунска (втора) сесија 
2012
Џез саксофон 1 / / / / / 1 1 10 100%
Џез ансамбл / / / / / / / / / /
Импровизација / / / / / / / / / /
Септемвриска сесија 
2012
Џез саксофон 1 / / / / / / / / 0%
Џез ансамбл 1 / / / 1 / / 1 8 100%
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Импровизација / / / / / / / / / /

Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
доц. м-р Емилија Потевска

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
  Oктомвриска сесија 2011 

Пијано МТП 13 1 1 3 0 0 1 5 7.4 38.4%
Пијано ВИ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
 Февруарска прва 
сесија 2012
Пијано МТП 27 5 4 2 3 2 3 14 7.8 51.8%
Пијано ВИ 4 0 0 0 0 0 4 4 10 100%
Февруарска втора 
сесија 2012
Пијано МТП 24 11 4 2 2 0 1 9 7.1 37.5%

Пијано ВИ 2 0 0 0 0 2 0 2 9 100%

Априлска 
(дополнителна) сесија 
2012
Пијано МТП 9 0 6 2 0 0 1 9 5.3 100%
Пијано ВИ 2 0 0 0 1 0 1 2 9 100%
Јунска (прва) сесија 
2012
Пијано МТП 14 4 2 4 0 0 1 7 7.1 50%
Пијано ВИ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Јунска (втора) сесија 
2012
Пијано МТП 13 0 3 1 2 0 0 6 6.8 46.1%
Пијано ВИ 4 3 0 0 0 1 0 1 9 25%
Септемвриска сесија 
2012
Пијано МТП 6 2 2 1 1  0 0 4 6.7 66.6%
Пијано ВИ 4 0  0 1 0 1   0 2 8 50%
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Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети
доц. м-р Гоце Гавриловски

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
Oктомвриска  сесија 2011 

Полифонија 1 4 1 2 1 / / / 3 6,3 75
Полифонија 2 2 / 2 / / / / 2 6 100
Музички форми со 
анализа 1

1 / 1 / / / / 1 6 100

Музички форми со 
анализа 2

5 / 4 / 1 / / 5 6,4 100

                      
Февруарска прва 
сесија 2012
Музички форми со 
анализа 3

7 1 / 1 1 4 / 6 8,3 86

Музички форми со 
анализа 2

2 / 1 1 / / / 2 6,3 100

Музички форми со 
анализа 1

8 2 2 / 2 1 1 6 8,2 75

Полифонија 3/ 
Инструментална

2 / / / / / 0 5 0

Полифонија 2/ Вокална 8 4 / 3 1 / / 4 7,2 50
                          
Февруарска втора 
сесија 2012
Музички форми со 
анализа 3

7 2 2 / 1 2 / 5 7,6 70

Музички форми со 
анализа 2

3 1 2 / / / / 2 6 66

Музички форми со 
анализа 1

10 3 1 2 4 / / 7 7,3 70

Полифонија 3/ 
Инструментална/ 

1 / / 1 / / / 1 7 100

Полифонија 2/ Вокална 9 2 / 2 5 / / 7 7,7 80
                          
Прва јунска сесија 
2012
Музички форми со 
анализа 4

3 / / / / 2 1 3 9,3 100
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Музички форми со 
анализа 2

11 2 5 1 1 / 1 8 7 75

Полифонија 2/ Вокална 7 2 3 2 / / / 5 6,4 60
Полифонија 3/ 
Инструментална

14 1 2 1 8 2 / 13 7,8 95

Оркестрација 3 / / 1 1 1 / 3 8 100
                          Втора 
јунска сесија 2012
Музички форми со 
анализа 4

4 / / / 3 1 / 4 8,2 100

Полифонија 1 8 3 2 3 / / / 5 6,7 60
Оркестрација 4 / / / 2 1 1 4 8,2 100
                     
Септемвриска  сесија 
2012
Музички форми со 
анализа 3

2 1 1 / / / / 1 6 50

Музички форми со 
анализа 2

3 1 1 1 / / / 2 6,5 33

Музички форми со 
анализа 1

2 1 / 1 / / / 1 7 50

Полифонија 3/ 
Инструментална

4 1 1 2 / / / 3 6,7 75

Музички форми со 
анализа 4

1 1 / / / / / / 5 0

Оркестрација 1 / 1 / / / / 1 6 100

Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
м-р Ленче Насев

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
Февруарска сесија 2012 

Методика на музичка 
настава 1

9 2 3 0 0 2 2 7 8,00% 77,78%

Априлска сесија 2012
Методика на музичка 
настава 1

7 2 5 0 0 0 0 5 7,60 71,43%

Прва  јунска  сесија 
2012
Методика на музичка 
настава 2

12 1 2 2 4 1 2 11 7.91% 91,67%
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Втора  јунска  сесија 
2012
Методика на музичка 
настава 2

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
доц. м-р Горанчо Ангелов

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10

Февруарска прва сесија 2012 
Традиционални 
инструменти 1

4 / 1 / 2 / 1 4 78 100

Традиционални 
инструменти 3

5 / / / 1 1 3 5 9.4 100

   
Февруарска втора сесија 2012 
Традиционални 
инструменти 1

2 1 / 7 / / / 1 7 50

Традиционални 
инструменти 3

3 1 / / 2 / / 2 8 66

 Априлска (дополнителна) сесија 2012
Традиционални 
инструменти 1

2 / 1 1 / / / 2 6.5 100

Традиционални 
инструменти 3

1 / / 1 / / / 1 7 100

Јунска прва  сесија 2012
Традиционални 
инструменти 2

4 / / 2 / 1 1 4 8.2 100

Традиционални 
инструменти 4

3 / / / / / 3 3 10 100

Јунска втора  сесија 2012
Традиционални 
инструменти 4

2 / / / 2 / / 2 8 100

Септемвриска втора  сесија 2012
Традиционални 
инструменти 4

1 / / 1 / / / 1 7 100
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Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
доц. м-р Александар Секуловски

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10
Oктомвриска (дополнителна) сесија 2011

Ритам / / / / / / / / / /
Ударни инструменти 1 0 0 0 0 0 1 1 10 100%
 Февруарска прва 
сесија 2012
Ритам 11 0 0 0 7 2 2 11 8.5 100%
Ударни инструменти 9 0 0 1 2 0 6 9 4.7 99.9%
Февруарска втора 
сесија 2012
Ритам 3 1 0 0 0 0 2   2 6.6 66.6%

Ударни инструменти 4 0 0 0 0 2 2 4 9.5 100%

Априлска 
(доплонителна) сесија 
2012
Ритам / / / / / / / / / /
Ударни инструменти / / / / / / / / / /
Јунска (прва) сесија 
2012
Ритам 3 0 0 0 2 0 1 3 8.6
Ударни инструменти 8 1 0 0 0 0 8 8 8 100%
Јунска (втора) сесија 
2012
Ритам 1 0 1 0 0 0 0 1 6 100%
Ударни инструменти 1 0 0 0 1 0 0 1 8 100%
Септемвриска сесија 
2012
Ритам / / / / / / / / / /
Ударни инструменти / /  / / / /  / / / /
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Резултати и среден успех од испитите по одделни предмети
Вокално-инструментален оддел (збирно)

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10

 Февруарска прва 
сесија 2012
Виолина со оркестарски 
делници

2 1 0 0 0 1 0 1 9 50%

Соло пеење 3 0 0 0 0 0 3 3 10 99.9%
Кларинет со 
оркестарски делници

4 0 0 0 2 0 2 4 9 100%

Февруарска втора 
сесија 2012
Виолина со оркестарски 
делници

2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 7.5 100%

Соло пеење 3 0 0 1 0 0 1 1 1 3 8.3 99.9%

Кларинет со 
оркестарски делници

2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 9 100%

Труба со оркестарски 
делници

3 0 0 0 0 0 1 2 2 3 9,7 100%

Флејта со оркестарски 
делници

2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 50%

Јунска (прва) сесија 
2012
Виолончело со 
оркестарски делници

1 0 0 0 0 1 0 1 9 100%

Кларинет со 
оркестарски делници

5 0 1 0 1 2 1 5 8.4 100%

Соло пеење 9 0 0 0 2 3 4 9 9.2 99.9
Труба со оркестарски 
делници

4 0 0 0 0 2 2 4 9.5 100%

Флејта со оркестарски 
делници

2 1 0 0 0 0 1 1 5 50%

Јунска (втора) сесија 
2012
Соло пеење 1 0 0 0 0 0 1 1 10 100%
Септемвриска сесија 
2012
Виолина со оркестарски 
делници

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0%
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Виолончело со 
оркестарски делници

1 0 0 0 1 0 0 1 8 100%

Кларинет со 
оркестарски делници

1 0 0 1 0 0 0 1 7 100%

Труба со оркестарски 
делници

1 1  0 0 0 0 0 0 0 0%

Соло пеење 1 0 0 0 1 0 0 1 8 100%

Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети
проф. м-р Марјан Јанкоски

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

  о
це
нк
а

П
ро
це
нт

 н
а 

по
ло
ж
ен
и

6 7 8 9 10

Октомвриска сесија 2011
Етноорганологија 1 1 / / / 1 / / 1 8 100
Февруарска (прва) сесија 2012
Етноорганологија 2 5 / / / 1 / 3 4 9,5 100
Народни инструменти 1 2 / / / 1 1 / 2 8,5 100
Народни инструменти 3 4 / / / 3 1 / 4 8,25 100
Оркестар на народни 
инструменти 1

4 / / / 1 3 / 4 8,75 100

Народни инструменти  5 6 / / / / 3 3 6 9,5 100
Оркестар на народни 
инструменти  3

6 / / / 2 1 3 6 9,16 100

Февруарска (втора) сесија 2012
Народни инструменти 1 2 / / / 2 / / 2 8 100
Етноорганологија 2 3 / / 2 1 / / 3 7,33 100
Етноорганологија 4 4 / / / / 2 2 4 9,5 100
Јунска (прва) сесија 2012
Етноорганологија 1 5 / 1 2 / 2 5 8,6 100
Етноорганологија 2 1 / / / 1 / / 1 8 100
Етноорганологија 3 4 / / / / 3 / 3 9 100
Јунска (втора) сесија 2012
Етноорганологија 1 4 / / / 2 2 4 9,5 100
Етноорганологија 2 1 / / / 1 / / 1 8 100
Етноорганологија 3 3 / / 1 / 1 1 3 8,66 100
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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 улица „Борко Талев“ бб во Штип, 
пренаменетo во објект за Факултетот за музичка уметност, на кој е 
извршена солидна 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  жичени  и 

дувачки инструменти;
 – една  просторија за групна настава (џез студии);
 – една просторија на студентски прашања и
 – два санитарни јазли, за мажи и жени со ознаки.  

На првиот кат, Факултетот располага со: 
 – една концертна сала со огледалo, клима, потребен број на столчиња 

и две пијана;
 – четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и 

дувачки инструменти;
 – две  предавални за групна настава и
 – два санитарни јазли, за мажи и жени со ознаки.

На вториот кат, Факултетот располага со:
 – шест кабинети за наставници, соработници и административно, 

стручниот, технички и на нив сличен персонал со ознаки;
 – еден кабинет за декан со ознаки;
 – две простории, една за секретар и една за технички секретар со 

ознаки;
 – една просторија за остава и друга намена и
 – два санитарни јазли, за мажи и жени со ознаки.

Факултетот располага и со уредена и осветлена дворна површина, 
оградена со железна рустична ограда со два влеза. Дворната површина е 
покриена со бекатон плочки и е наменета за надворешни мали концерти 
и настапи со амфитеатрални седишта  (трибини) за посетителите на 
концертите и настапите на студентите, како и изграден паркинг простор 
во дворот за лесни возила.

Реновирање,  адаптација и санација на простории
Факултетот, како и во претходниот извештај, и сега во овој извештај 

ја наведува потреба од 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 
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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 и сега се обраќа до Ректоратот 
на Универзитетот за преземање на мерки за решавање на настанатите 
потреби за простор за изведување на индивидуалната и групна настава на 
Факултетот.

Од своја страна како и во претходниот извештај за 2011/2012 година 
и со овој, Факултетот до ректоратот на Универзитетот ги дава следните: 

Препорака
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 кров 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.

4. Останува како најважно прашања набавката, а преку тоа и решавање 
на проблемот со климатизацијата на објектот, посебно на најгорниот 
кат, каде што се сметени кабинетите на наставниот и преостанат 
персонал. За таа цел, од наша страна, препорачуваме овој проблем 
кој во летниот период е доста сериозен да се реши дефинитивно 
во наредната 2012/2013 година (веќе во почетокот на јуни) со 
поставување на столбни клими во ходниците, најпрво на најгорниот 
кат, а постепено и во другите или по можност целосно.

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Литература издадена од наставничкиот кадар на Факултетот
Наставничкиот кадар  во најголем дел издава своја литература - 

учебници и скрипти,  што се гледа од приложената табела.
Реден бр. 1

Единица на УГД – Штип Факултет за музичка уметност 

Автор Доц. Татјана Џорлева
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов „Пијанистички техники“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Методика на настава по пијано
48 часа семестрално

+

Број на студенти 3 (три)
Тираж 56 примероци
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Финансирање
УГД (издавање во електронска форма 
со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр. 2
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност 
Автор Доц. м-р  Марјан Јанкоски
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов „Оркестар на народни 
инструменти 1“

Предмет, бр. на часови, семестар Оркестар на народни инструменти 

48 часа семестрално

+

Број на студенти  4 (колективна)
Тираж 50 примероци
Финансирање УГД (издавање во електронска форма 

со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр. 3
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност
Автор  Доц.  м-р Ѓеорги Мицанов

Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

Рецензирана скрипта

Наслов  „Џез саксофон – практика и 
вежби“

Предмет, бр. на часови, семестар  Џез саксофон

84 семестрално
Број на студенти  7 (седум)
Тираж 50 примероци
Финансирање УГД (издавање во електронска форма 

со утврдување на хонорар според 
Правилникот за издавачка дејност)

Реден бр.4
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност

Автор  Доц. м-р Владимир Јаневски
Одлука за издавање на учебни 
помагала и учебници

Рецензирана скрипта
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Наслов  „Етнокореолошки 
карактеристики на македонските  
македонските ора“

Предмет, бр. на часови, семестар  Етниокореологија

48 семестрално
Број на студенти  60 (шеесет)
Тираж 60 примероци
Финансирање  Сопствени средства ( 

самофинансирање)

Реден бр. 5
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност

Автор  Доц.  Антонијо Китановски

Одлука за издавање 
на учебни помагала и 
учебници

Рецензирана скрипта

Наслов „Џез гитара – техника 1“.

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Џез гитара 1 и 2

  101 семестрално
Број на студенти   20 (дваесет)

Тираж 50 - 100 примероци

Финансирање УГД (издавање во електронска форма со 
утврдување на хонорар според Правилникот 
за издавачка дејност)

Реден бр. 6
Единица на УГД - Штип Факултет за музичка уметност

Автор  Доц. м-р Владимир Јаневски

Одлука за издавање 
на учебни помагала и 
учебници

Архивски теренски материјали
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Наслов „Етнички предел Малешево книга  бр. 1“.

„Етнички предел Средорек, Жеглигово и 
Славиште книга бр. 2“

„Етнички предел Горна Река - книга бр. 
3“

Предмет, бр. на часови, 
семестар

 Група предмети од  областа на 
Етнокореологијата  

Број на студенти   60 (шеесет)

Тираж 100 примероци

Финансирање УГД (издавање во електронска и  во 
печатена форма според Правилникот за 
издавачка дејност на Универзитетот)

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 

2010/2011 година со свои трудови учествуваше на 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 2011/2012 година на Факултетот 
се извршени следните избори, односно преизбори, засновање и прекинување 
на работниот однос, и тоа:

Избори/преизбори
Доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска,  доц. м-р Татјана Џорлева,  

доц. м-р Ѓеорги Мицанов и доц. м-р Марјан Јанкоски од наставно-научно 
звање доцент во соодветна постапка се избрани во наставно-научно звање 
вонреден професор како и избор на проф. д-р Милица Шкариќ и проф. м-р 
Кирил Рибарски од вонреден во звање редовен професор. 

Нови вработувања
На Факултетот со спогодба од средното музичко училише во Штип е 

преземан  доц. м-р Горанчо Ангелов.
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Престанок на работниот однос поради исполнување на условите 
за пензија

На Факултетот сметано од 15.9. 2012 година поради исполнување на 
условите за пензија им престана работниот однос на наставниците: проф. 
м-р Кирил Рибарски и проф. Илија Пејовски.

11. ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Учество  на конгреси, семинари, концерти и сл. на вработени на  

Факултетот
проф. д-р Илчо Јованов

 – Новогодишен концерт на ФМУ
Февруари:

 – Член на советот на „Гоце фест‘‘ и на селекциона комисија за избор 
на песни за „Гоце фест‘‘.

 – Претседател на Жири-комисијата  на „Гоце фест‘‘.
Март: 

 – Концерт на професори и студенти од Одделот за етнокореологија во 
Виница

 – 27 март - Концерт на ФМУ во чест на патронатот на УГД-Штип
 – Учество на студенти на 50-ти државен натпревар на ученици и 

студенти во Скопје, Битола и Охрид во организација на Музички и 
балетски педагози на Р.Македонија
Април:

 – Учество на студенти од ФМУ на проектот „Светско културно 
наследство во рацете на младите“ во организација на гимназијата 
„Славчо Стојменски“, Општина Штип под покровителство на 
УНЕСКО.
Мај:

 – Концерт на Вокално-инструментален  оддел – пијано во Штип, Велес, 
Струмица и Кочани.

 – 25 мај - Учество како инструменталист  на хармоника на  
Меѓународниот „Астибо џез фестивал 2012“ во Штип со квартетот 
Китановски.
Јуни: 

 – 7 јуни - Концерт на традиционална-вокална и инструментална музика 
на студентите и професорите од Одделот за етнокореологија  при 
ФМУ – Штип.

 – 12 јуни - Годишен концерт на ФМУ во Штип - Галерија  Безистен.
 – 27 јуни - Концерт на Вокално-инструментален оддел – Катедра за 

дувачи во концертната сала на ФМУ-Штип.
Јули:

 – Концертна турнеја на студентите од Одделот за етнокореологија 
при ФМУ во рамките на кампањата за упис на студенти за учебната 
2012/2013 година во: Кочани, Струмица, Кавадарци, Гевгелија, 
Скопје и Охрид.

 – 4 јули - Концерт на студентите и професорите од Џез одделот на 
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ФМУ во Криволак за проектот „Летен кампус 2012‘‘ во организација  
на Министерството за одбрана и воената академија која е придружна 
членка на УГД-Штип.

 – 7 и 8 јули - Учество на трибина на Фестивалот за народни инструменти 
и песни „Пеце Атанасовски‘‘ на тема „Форми и содржини на 
презентирање на изворниот фолклор“.

 – Член на Стручното жири на фестивалот „Пеце Атанасовски“ во 
Прилеп.
Ноември:

 – 6 ноември - Концерт на студенти и професори од Одделот за 
етнокореологија во Домот на културата во Виница.

 – Концерт на студенти од Одделот за етнокореологија на 
манифестацијата „Ден на културата на Штип во Скопје“ во рамките 
на одбележувањето на 8 Ноември во Порта во Скопје.

 – Концерт на студенти и професори од Одделот за етнокореологија по 
повод патрониот празник  на Општина Свети Николе.

 – Член на Редакциски одбор на Годишниот зборник на трудови (2012) 
бр.2 на ФМУ/УГД.

Објавени научни трудови
 • И. Јованов (2011). Улогата и значењето на оркестарот на народни 

инструменти на Македонската радио телевизија во одржувањето на 
сопствената музичка традиција. Годишен зборник ISSN 1857-7296. 
Издавач: УГД/ФМУ-Штип, година 2, мај 2012, бр.2, стр.5-11.

Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Активности од ноември 2011 до октомоври 2012 година на 
проф.д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Објавени научни трудови

1. S.Leskova-Zelenkovska& A.Islam.(2012).Music Education in class 
teaching: a need, a reality, a tendency to modern education. Zbornik 
konferencija Education in the Modern European Environment (во печат).

2. С.Лешкова(2012).Традиционалната музичка практика во Република 
Македонија во услови на доминација на глобалната музичка култура, 
денес. Етнолог ISSN 1409-6404, УДК 39, Скопје: Македонско етно-
лошко друштво, бр.14, стр.154-159.

3. S.Leskova-Zelenkovska& A.Islam.(2012).The Islamic Mystical Spiritual 
Music Tradition in the Era of New Musical Tendencies. Asian Social 
Science  ISSN 1911-2017. Vol 8, No.6 6th May 2012. Toronto: Canadian 
Center of Science and Education, pp.170-175.Indexed in ProQuest, 
Amicus, Ulrich’s, Universe Digital Library, Wanfang Data, EBSCOhost.

4. A.Islam&S.Leskova-Zelenkovska.(2012).Spiritual Islamic Music 
Tradition in The Balkans At The Time of the Ottoman State. Journal of 
Academic Studies Vol.14, No.52, February –April 2012,Istanbul: JAS,  
pp.1-18. Indexed in ULAKBIM, Index Islamicus, EBSCO data base, 
Sociological abstracts, ProQuest, Worldwide Political Science.
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5. S.Leskova&A.Islam.(2012). The role of music educaction in 
preserving traditions in a multiethnic society.  International Journal of 
Multidisciplinary Thought - CD -ROM.ISSN 2156-6992, 3rd January, 
International Journal org,  pp.159-163.

6. S.Leskova&A.Islam.(2012).Infl uence of Social Determinants in 
Preference of Public Audience at Music Performances in the Republic 
of Macedonia. Sociology Study ISSN 2159-5526. El Monte: David 
Publishing Co.Vol.2, No 1, January 2012, pp.33-42. со  индекс 
во:   Abstracted / Indexed in: Database of EBSCO, Massachusetts, 
USAChinese Database of CEPS, Airiti Inc. & OCLCChinese Scientifi c 
Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P.R.ChinaUlrich’s 
Periodicals DirectoryProQuest/CSA Social Science Collection, Public 
Affairs Information Service (PAIS), USA Summon Serials Solutions 
Subscription Information: David Publishing Company9460 Telstar Ave 
Suite 5, EL Monte, CA 91731Tel: 1-323-984-7526 Fax: 1-323-984-7374.

7. С.Лешкова & А.Ислам.(2011). Нови трендови во музичката култура 
кај младата популација во Скопје, Р.Македонија. Годишен Зборник 
ISSN 1857-7296. Издавач: УГД/ФМУ-Штип, година 2, мај 2012, бр.2, 
стр.13-20.

8. С.Лешкова&А.Ислам.(2011). Македонската хорска традиција преку 
дејноста на диригентите Ивица Зориќ и Сашо Татарчевски. Музика 
год.14, бр.17. јануари 2012, Скопје: СОКОМ, стр.141-150.

9. А.Ислам & С. Лешкова. (2011). Mузичките ансамбли – форми за 
културна комуникација меѓу младите. Просветно дело- меѓународ-
но списание, год.64, бр.5, јануари 2012, апликативен-стручен труд 
37.091.33-027.22.78. Издавач: АД Просветно дело-Скопје, стр.53-60.

Учество на меѓународни конференции
 – Од 1 до  4 април  2012 г. во Виена, Австрија,  на Меѓународната 
научна конференција во организација на IJAS - International 
Journal of arts and science for Academic disciplines, со труд на тема: 
Економските детерминанти во продукцијата на нови дела кај 
македонските композитори (IMPACT OF ECONOMIC DETERMI-
NANTS ON THE PRODUCTION OF NEW MUSICAL ART WORKS).

 – Од 12 до 14 април 2012 г. Загреб, Хрватска,  на Вториот Симпозиум 
на Хрватската Диригентска Асоцијација – HUZ Ars Choralis 
2012 – организиран во соработка со Европските хорски асоцијации, 
со труд на тема: Двајца македонски хорски диригенти-Зориќ и 
Татарчевски (CHORAL ART IN MACEDONIA THROUGH THE AC-
TIVITY OF TWO CHORAL CONDUCTORS).

 – Од 16 до 20 април  2012 г. Скопје, Р.Македонија, на Меѓународен 
Конгрес Конференција за Балканот  и Евлија Челеби– во 
организација на МАНУ и Центарот за цивилизациски студии 
при Универзитетот Бахчешехир (МЕДАМ – Истанбул – Турција), 
со труд на тема: Отоманската музика во Македонија во 17.век низ 
призмата на патеписите на Евлија Челеби (OTTOMAN MUSIC IN 
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MACEDONIA THROUGH THE PRISM OF TRAVEL WRITER EV-
LIYA CELEBI).

 – Од 17 до 22  април  2012, Берово, Р.Македонија, на Третиот 
Меѓународен научен симпозиум за музика и танц во организација 
на ICTM – National  Committee of Macedonia, со труд на тема: 
Промените во музичката традиција како рефлексија на модерните 
музички текови (MODIFICATIONS IN THE MUSICAL TRADITION 
AS A REFLECTION OF THE MODERN MUSICAL TRENDS).  

 – Од 14 до 16 септември  2012, Струга, Р.Македонија,  на Музичката 
научна манифестација Струшка музичка есен  во организација 
на Сојузот на композиторите на Македонија – СОКОМ, со труд 
на тема:  Балетското творештво на Љубомир Бранѓолица.

 – Од 17 до 18 септември 2012, Опатија, Хрватска, на Меѓународна 
конференција: Education in the Modern European Environment      /
http>//emee.ufzg.hr/ во организација на Учителски факултет, Загреб, 
Хрватска, Педагошки факултет Св.Климент Охридски, Скопје,Р.
Македонија, Едукацијски факултет Едирне,Турција, Педагошки 
факултет Стара Загора, Бугарија; труд на тема:  Музичката 
едукација во оддленската настава: потреба, реалност, стремеж 
кон модерно образование (MUSIC EDUCATION IN CLASS TEACH-
ING: A NEED, A REALITY, A TENDENCY TO MODERN EDUCA-
TION).

 – Од 21 до 24 ноември 2012, Истанбул, Р.Турција, на Првиот 
Интернационален Конгрес на Евроазиски – Турски Уметности 
во организација на научниот и уметничкиот одбор на Mimar Sinan  
Fine Arts University, со труд на тема: Традиции и современоста 
изразена преку материјалната и духовната народна култура 
кај руралното турско население во Р.Македонија (TRADITIONS 
AND MODERNITY IN TERMS OF MATERIAL AND SPIRITUAL 
FOLK CULTURE OF THE RURAL TURKISH POPULATION IN THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA).

 – Ментор на проектот Музички инспирации – Циклус Радио емисии 
на студентите на ФМУ/УГД, на студентсткото радио УГД ФМ 
(реализирани 18 емисии).

Наставни активности
Прв циклус студии
Задолжителни предмети:  

 – Историја на музиката 1,2,3, и 4 (2+2); 
 – Историја на македонската музика (2+1); 
 – Познавање на музички инструменти (1+1).
 – Историја на музиката   1:     Музичка теорија и педагогија (2+2) /

зимски  семестар/ Инструментален оддел (2+1), Оддел за соло-пеење 
(1+1)                       

 – Историја на музиката  3: Музичка теорија и педагогија (2+2) /
зимски семестар/ Инструментален оддел (2+1),  Оддел за соло-пеење 
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(1+1)
 – Музички инструменти Музичка теорија и педагогија (1+1)
 – Историја на музиката 2: Музичка теорија и педагогија (2+2) /летен 

семестар/ Инструментален оддел (2+1), Оддел за соло-пеење (1+1)
 – Историја на музиката 4: Музичка теорија и педагогија (2+2) /летен 

семестар/ Инструментален оддел (2+1), Оддел за соло-пеење (1+1)                       
 – Историја на македонска музика  Етнокореолеогија (1+1) /летен 

семетар/

Втор циклус студии
Задолжителни предмети: ФМУ-Штип: 

 – Естетика на музиката (2+2), 
 – Историја на македонската музика (2+2).
 – УКИМ/ФМУ-Скопје: Музикологија и менторска работа  2010/2011 

музикологија и менторска работа ; 30часа +15 часа вежби – еден  
кандидат;

 – Ментор на одбранет магистерски труд,  април .2012/УКИМ/ФМУ-
Скопје (проф.д-р С.Лешкова, проф.м-р Г.Јосифова - Неделковска, 
проф..м-р Ж.Глишиќ) кандидат Маја Таневска, Оддел за музичка 
теорија. 

 – Уредник и член на Редакциски одбор на Годишниот зборник на 
трудови (2012) бр.2 на ФМУ/УГД.

 – Член во универзитетски и факултетски тела:  
 – Универзитетски сенат, Комисија за издавачка дејност; Уписи 

2012;
 – Член на факултетски  комисии за: постдипломски, признавање на 

испити, проверка на знаења, усогласување на студентски досиеја, 
измени и дополнувања на студиските програми, стандардизирање на 
уметничките и стручните предмети и степенот на образование, попис.
Асс. м-р Ленче Насев

Наставни активности:
во зимскиот семестар на ФМУ

 – Хармонија 3 (ТММП) - вежби
 – Полифонија 2 (ТММП) - вежби
 – Вокална полифонија (ВИ) - вежби
 – Методика на музичка настава 1 (ТММП) - предавања и вежби
 – на ФОН
 – Музичко образование со методика 1 (предучилишно воспитание)-

вежби
 – Музичко образование со методика 1 (одделнска настава)-вежби
 – во летниот семестар
 – Полифонија 1 (ТММП) - вежби
 – Полифонија 3 (ТММП) - вежби
 – Инструментална полифонија (ВИ) - вежби
 – Методика на музичка настава 2 (ТММП) - предавања и вежби
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 – на ФОН
 – Музичко образование со методика 1 (предучилишно воспитание)-

вежби
 – Музичко образование со методика 1 (одделнска настава)-вежби

Учество на конференции:
 – III Научно-стручна конференција „Образованието во 21 век“, 

Македонско научно друштво, Битола, со трудот „Наставник по 
музичко образование-подготовка за реализација на изборните 
предмети во основните училишта“, 9 декември 2011,Битола.

 – 10-та Меѓународна научно-стручна конференција, Публикување 
на стручните и научните сознанија во физичкото образование и 
спортските активности, со трудот: Интеграција на музиката и танцот 
во училишниот курикулум, 4-5 мај 2012, Велес.

 – Музичко научна манифестација Струшка музичка есен 2012 со 
трудот: „`Копачите` и `Приспивна` од Стефан Гајдов“; 14-16 
септември 2012, Струга.

 – 16-ти Симпозиум за спорт и физичко образование на младите со 
трудот: „Корелација во наставата по музичко и физичко образование 
во основното училиште“; 21-22 септември 2012, Охрид.

Објавени трудови:
1. Насев, Л. Наставник по музичко образование-подготовка за 

реализација на изборните предмети во основните училишта. 
Македонско научно друштво – Битола, Зборник на трудови, 
Регионален собир со меѓународно учество (дигитално ЦД издание), 
Битола, 9 декември 2011.

2. Насев, Л. Поглед кон животот и дејноста на Јосиф Ковачев – истакнат 
македонски педагог и реформатор од Штип. Годишен зборник, 
Институт за историја и археологија, Штип, година 2 број 2, стр.155-
162.

3. Насев, Л. , Педагошката пракаса во едукативниот процес на идните 
наставници по музичко образование. Годишен зборник, Факултет за 
музичка уметност, Штип, година 2, број 2, стр.99-103.

4. Насев, Л. Наставник по музичко образование-професија со отворени 
врати. Музика, год.14, бр 17, Скопје, стр. 165-170.

5. Насев, Л. За жанрот синфониета. Зборник радова, Традиција као 
инспирација, Бања Лука, Академија умјетности и Музиколошко 
друштво РС, стр. 363-378.

6. Nasev, L. Music and movement, Research in kinesiology, International 
Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, Vol. 40 1/2012,Fed-
eration of the sports pedagogues of the Republic of Macedonia, Skopje, 
str.101-105. Други активности:

 – член во Комисија на ФМУ за прием на документи за реализација 
на конкурсот за запишување во прва година на прв циклус а 
универзитетски студии во учебнaта 2012/13 на Факултетот за музичка 
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уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
 – Учество на еднодневен курс за користење на новата верзија на 

Е-учење (Moodle 2.3.1), организирана од страна на Центарот за 
електронско учење при УГД -Штип, 11 септември 2012.

Доц. м-р Ангеле Михајловски
Наставна дејност:

 • Во студиската 2011/2012 г., ангажиран за предметите Пијано на 
одделот ТММП и ВИ - Факултет за музичка уметност и Основи 
на музичко образование со методика (одделенска настава Штип 
и Струмица) и Основи на музичко воспитание со методика 
(предучилишно воспитување) -  Факултет за образовни науки.

Концертни активности:
 – 29.10.2011 - настап во програма во живо на МТВ 1 
 – 18.8.2012 - Концерт со музичкиот состав „Портал“, на меѓународната 

манифестација „Македонски духовни конаци“ во Струга.
 – Организатор на концертната турнеја на клавирската класа при ВИ на 

ФМУ во градовите Струмица, Велес, Кавадарци и Штип во периодот 
јуни/јули 2012 год. 

Учество во РТВ емисии
 – Октомври 2011 г., учество во Тв програма на Македонската радио 

телевизија со цел промовирање на Факултетот за музичка уметност;
 – Јуни 2012 г.,  учество во живо на Универзитетското радио при УГД 

по повод промовирање на концертната турнеја на клавирската класа 
при ВИ на ФМУ;

 – Јули 2012 г.,  учество во живо на Универзитетското радио при УГД со 
цел промовирање конкурсот со слободни места на ФМУ во пресрет 
на почетокот на новата студиска година и презентирање на годишните 
активности на сите оддели кои функционираат на Факултетот за 
музичка уметност во Штип.

Други активности
 – Задолжен за ажурирање и соработка со надлежните за уредување на 

веб-страницата на ФМУ; 
 – Член на Пописна комисија на ФМУ;
 – Член на Уписната комисија за прием на документи и запишување на 

ФМУ - Штип за учебната 2012/2013 година.;
 – Член на Комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови 

2012/2013 год.;
 – Член на Комисија за признавање на испити на ФМУ;
 – Рецензент на рецензирана скрипта „ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ПИЈАНО 

ВО РОМАНТИЗМОТ“ од доц. м-р Емилија Потевска; 
 – Рецензент на трудот„ПРИМЕНА НА НАСТАВНИТЕ СРЕДСТВА 

ВО НАСТАВАТА ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ“ за зборникот 
на ФОН при УГД - Штип.
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Доц. м-р Татјана Џорлева
Проф. м-р Татјана Џорлева

 – Извештај за активности во учебната 2011/2012 година
 – Септември  2011 г.,   Солистички концерт, концертна сала ФМУ-

Скопје, Р.  Македонија;
 – Јануари 2012 г., Црква „Св. Северин” - Париз (Франција)- Целовечерен 

солистички концерт;
 – Мај 2012 г.,  Избор во звање вонреден професор за наставно - 

научната уметничка област пијано и методика на настава по пијано 
на Факултетот за музичка уметност, УГД-Штип;

 – Мај 2012 г., Организација на солистички концерти во Кочани на 
студентите Дејан Стојанов и Драгана Карова (класа проф. м-р 
Татјана Џорлева)

 – Мај 2012 г.,  Организирање на концертни активности на студентите од 
Вокално-инструменталниот оддел – пијано при ФМУ. Организација 
концерти во Штип, Кочани, Струмица и Велес;

 – Август 2012 г., Концерт – пијано дуо во рамките на „Битфест“ – 
Битола;

 – Август 2012  г., Студиско снимање на компакт диск – пијано дуо 4 
раце.

 – Август 2012 г., Рецензент за издавање на скрипта од  доц. м-р Емилија 
Потевска, под наслов „Литературата за пијано во романтизмот”.

 – Октомври 2012 г., член на Конкурсна комисија  за рангирање и 
изготвување на прелиминарна ранг-листа за пријавените кандидати на 
втор циклус на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев” во Штип.

 – Октомври 2012 г., претседател  на Рецензентска комисија  за избор на 
наставник во сите звања зa наставно-научната и уметничката област 
пијано на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип.

Доц. м-р Владимир Јаневски 
Истражувачка активност:

 – Теренско истражување во етничкиот предел Скопска Црна Гора, 
ноември 2011 (раководител на истражувањето)

 – Теренско истражување во етничкиот предел Порече, мај 2012  
(раководител на истражувањето).

Концертна активност:
 – Годишна турнеја, јули 2012 (Кочани, Струмица, Кавадарци, Гевгелија, 

Скопје, Охрид)
 – Концертни активности во Музејот на македонската борба, Скопје.

Семинари:
 – Семинар за традиционална музика и игра, Илинденски денови, 

Битола, август 2012 година;
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 – Семинари за традиционална игра во центрите за Балански фолклор, 
Холандија, Белгија, октомври 2012 год.

Печатени материјали:
 – Јаневски Владимир, Подготовка на сценска адаптација, Зборник на 

трудови IV, Илинденски денови, Битола, 2012.
 – Јаневски Владимир, Чешлање и плетење на коса кај девојка во с. 
Скочивир – Битолско, Етнолог, бр. 14, Скопје, 2012.

 – Владимир Јаневски, Пишаните и визуелни извори за традиционалните 
игри во крајот на XIX и почетокот на XX век, Годишен зборник, 
бр. 2, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за музичка 
уметност, Штип 2011.

Сценски адаптации:
 – Садило, Охридски градски игри.
 – Каршијак, Ора и песни од етничкиот предел Скопска Блатија.

Селектор:
 – Проект: Чувари на традицијата, Македонска опера и балет, Скопје 

2012 (селектор);
 – Проект: Нашата методика, Македонска опера и балет, Скопје 2012 

(селектор).

Комисии:
 – Фестивал за традиционална музика и игра „Тодорица“, Свети Николе, 

2012 (член на жири-комисија).

Доц. м-р Владимир Лазаревски
Концертни настапи

 – 26.11.2010: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” на 9. интернационален џез и блуз фестивал „Геза Балаш 
Гари“ во Кикинда, Србија.

 – 27.11.2010: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” Културниот дом „Параброд”, Белград, Србија.

 – 23.12.2010: Концертен настап на Новогодишниот хуманитарен 
концерт НУ Дом на културата „Ацо Шопов“, Штип, 20 часот.

 – 17.3.2011: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” во „Ensemble studio theater“ во Њујорк, САД.

 – 19.3.2011: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” на „Balkan music nights“ во Бостон, САД.

 – 14.6.2011: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” на Меѓународниот фестивал  „Модоарс“ во Скопје.

 – 13.7.2011: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” на Фестивалот „BITFEST“ во Битола.

 – 16.7.2011: Целовечерен камерен концерт со квартетот „Мјузик 
прогресив” на Интернационалниот фестивал „Blues’ n Jazz Rallue“ 
во Луксембург.
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 – 31.7.2011: Концертен соло рецитал на „Gdanske LATO MUZYVZNE 
2011“ во базиликата „Св. Николај“,Гдањск, Полска. 

 – 31.7.2011: Целовечерен соло концертен рецитал на „Cisterician music 
summer“ во Zarnowiec, Полска. 

 – 1.8.2011: Целовечерен камерен концерт на „Gdanske LATO 
MUZYVZNE 2011“ во базиликата „Св. Николај“, Гдањск, Полска со 
обоистот Јарослав Вурзуковски.

 – 14.8.2011: Концертен настап на промотивна турнеја на ФМУ-Штип, 
во Штип, заеднички настап со проф. д-р Милица Шкариќ, доц. м-р 
Златка Митева и доц. м-р Ангеле Михајловски.

Симфониски концерти:
 – 20.1.2011: Симфониски концерт на Македонската филхармонија со 

диригентот Саша Николовски – Ѓумар, Дом на АРМ, прва обоа во 
оркестарот.

 – 27.1.2011: Симфониски концерт на Македонската филхармонија со 
диригентот Борјан Цанев, Дом на АРМ, прва обоа во оркестарот.

 – 26.2.2011: Симфониски концерт за деца на Македонската филхармо-
нија со диригентот Борјан Цанев, Дом на АРМ,прва обоа во оркес-
тарот.

 – 7.4.2011: Симфониски концерт на Македонската филхармонија со 
диригентот Диан Чобанов - Бугарија, Дом на АРМ, англиски рог во 
оркестарот.

 – 12.5.2011: Симфониски концерт на Македонската филхармонија 
„Филмска авангарда“ со диригентот Саша Николовски – Ѓумар, Дом 
на АРМ, англиски рог во оркестарот.

 – 17.6.2011: Симфониски концерт на Македонската филхармонија 
„Види музика, слушни слика, добиј книга“ со диригентот Саша Ни-
коловски – Ѓумар, Градски парк, англиски рог во оркестарот.

 – 13.10.2011: Симфониски концерт за деца на Македонската филхар-
монија „Лауреати“ со диригентот Борјан Цанев, Дом на АРМ, прва 
обоа во оркестарот.

Наставна дејност:
 – Во текот на целата учебната година 2010/2011 година,  Владимир 

Лазаревски беше избран за надворешен стручен соработник 
(предавач) по предметот Обоа во основните и средните музички 
училишта во Тетово, Скопје и во Штип.

Комисии:
 – 2011 година, член на Национална комисија за учебници на РМ;
 – 2011 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 IV  година стручно-музичко образование; 
 – Прима виста за IV година стручно-музичко образование; 
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 – Водење училишни оркестри за IV година стручно-музичко образо-
вание;

 – Втор инструмент за IV година стручно-музичко образование;
 – Оркестарска литература за IV година стручно-музичко образование;
 – Оркестар и камерни групи за IV одделение основно музичко образо-

вание;
 – Обоа за IV одделение основно музичко образование;    
 – До март 2010 година, член на Сенатот на Универзитетот „Гоце Дел-

чев“ Штип.

Проф. д-р Милица Шкариќ
Наставна активност
Во текот на годината на Факултетот за музичка уметност е професор 

по предметите:
 – Пијано на Вокално-инструменталниот оддел и Одделот за музичка 

теорија и педагогија; 
 – Методика на наставата по пијано 1 на Вокално-инструментални-

от оддел;
 – Историја на пијанизмот 1 на Вокално-инструменталниот оддел.  
 – На Педагошкиот факултет е ангажирана како професор по предме-

тот Музички инструмент на одделите за Одделенска настава и Пре-
дучилишно воспитание.

Комисии на УГД
 • Од април 2011 е член на Сенатот на УГД.

Концертна активност (целовечерни концерти)
 – 19.10.2011 г., Целовечерен концерт со песни од Шуман за мецоспоран 

и пијано со Елена Ангеловска – Концертна сала ФМУ, Штип;
 – 29.11.2011 г.,  Целовечерен концерт со дела за виолончело и 

пијано и сопран и пијано со виолончелистот Паскал Краповски и 
сопранистката Гонце Богоромова - Музеј на град Скопје;

 – 30.11.2011 г., Целовечерен концерт со дела за виолончело и 
пијано и сопран и пијано со виолончелистот Паскал Краповски и 
сопранистката Гонце Богоромова– Дом на културата, Струмица;

 – 11.5.2012 г.,  Целовечерен концерт со дела за кларинет и пијано со 
кларинетистот Бранко Павловски – Уметничка галерија Безистен, 
Штип;

 –  2.11.2012 г.,  Целовечерен концерт со дела за тенор и пијано со 
тенорот Михајло Арсенски – Дом на култура - Кавадарци.  

Издадени ЦД
1. ЦД со дела од Пол Хиндемит за обоа, англиски рог и пијано заедно 

со Владимир Лазаревски и Милица Шкариќ, издавач МКЦ 2012 
(поддржано од Министерството за култура на РМ);
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2. ЦД со дела од светската литература за тенор и пијано заедно со 
тенорот Михајло Арсенски и Милица Шкариќ, издавач МКЦ 2012 
(поддржано од Министерството за култура на РМ).

Објавени трудови
1. Шкариќ, М. (2012). Досегашни сознанија за мерењето на музичките 

искуства. Музика 16. Скопје: СОКОМ.
2. Шкариќ, М. (2012). Параметри за составување тестови за музички 

постигнувања. Годишен зборник на Факултетот за музичка 
уметност, II. Штип: Универзитет „Гоце Делчев“.

Изготвување на наставни програми за ФМУ – Штип и за Биро за 
развој на образованието - Р. Македонија

 – Во соработка со останатите колеги од Катедрата за пијано ја изработи 
наставната програма за оваа Катедра за 2012/2013 година;

 – Како член на Комисијата за изработка на наставни програми при 
Бирото за развој на образованието на Р. Македонија, ја изработи 
наставната програма за Пијано за V одделение.

Доц. м-р Гоце Гавриловски -  активности 2011/2012 година
Наставни активности
Предмети- прв циклус- додипломски студии: 

 – Полифонија: 1,2,3- МТП 
 – Вокална и инстументална полифонија- ВИ, 
 – Музички форми со анализа: 1,2,3,4- МТП, 
 – Основи на музички форми- 1,2- ВИ, 
 – Оркестрација

Предмети - втор циклус на студии: 
 – Техники на компонирање во музиката на 20 век, 
 – Ментор на кандидат за изработка на магистерски труд,
 – Активности,
 – Член на Издавачки совет на Годишен зборник на Универзитет „Гоце 

Делчев‘‘-Штип, Факултет за музичка уметност,
 – Претседател на Рецензентска комисија за избор на еден соработник 

во научно-уметничка област- 21.12.2011 година.
Наградени дела- композиции

 – На Петти интернационален конкурс - натпревар на 
композитори „Хорска лабораторија на 21 век, одржан на 15 мај 2012 
год., во Санкт Петерсбург, на кои беа претставени 162 композиции, 
освоени две места и награди во рамки на разни категории:

 – во втората категорија- музика на народен текст или обработка на 
народна песна- авторот Гоце Гавриловски освои второ место, со 
композицијата ,,Заблеало”- за женски хор

 – во четвртата категорија- „Експеримент, со композицијата  „Medita-
tion mix combination“ -за мешан хор, авторот Гавриловски Гоце го 
освои единственото трето место- прворангирано во таа категорија 
(притоа, во оваа категорија прва и втора награда не беа доделени).
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изведби на дела:
 – Токатина за флејта и пијано, концерт на: Златка Митева и Невенка 

Трајкова, 28.11.2011 година во Штип;
 – Токатина за флејта и пијано, концерт на: Златка Митева и Невенка 

Трајкова, 30.11.2011 година во Софија;
 – Автобиографски портрети на македонски композитори: Латино 

пиеса за: флејта, пијано, бас и бонгос- концерт во Уметничка галерија 
Безистен- 30.8.2012 год., во Штип;

 – Џез-токатина за: флејта, пијано, бас и бонгос- Автобиографски 
портрети на македонски композитори: - концерт во Уметничка 
галерија Безистен- 30.8.2012 год., во Штип;

 – Д-Токата за соло- пијано, Анита Накова, на концерт во НУЦК „Бели 
мугри“ - Кочани на 24.9.2012 година;

Трудови со оригинални научно- уметнички резултати: 
 – Гавриловски Гоце- Темброт на народните музички инструменти во 

делото Трета симфонија-рустика, оп.58, на композиторот Властимир 
Николовски, во Годишен зборник 2011, год.2, бр.2, на Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип, Факултет за музичка уметност,ИССН- 1857-
7296.

 – Гоце Гавриловски/ Ленче Насев- Копачите и Приспивна на 
композиторот Стефан Гајдов- на музичката научна манифестација: 
Струшка музичка есен, 15.9.2012 год., во Струга.

 – Гоце Гавриловски/ Ивана Јанков- Анализа на музичките 
параметри од аспект на интерпретацијата во дел од хорското 
творештво на композиторот Стефан Гајдов- на музичката научна 
манифестација:Струшка музичка есен, 15.9.2012 год., во Струга.

 – Гавриловски Гоце - Особеностите на народните музички инструменти 
во делото Трета симфонија-рустика, оп.58, на композиторот 
Властимир Николовски- во списание Музика 2011-год.14, бр.17, на 
СОКОМ- Скопје.

Член во универзитетски и факултетски тела:
 – раководител на Катедрата на МТП на ФМУ, при УГД- Штип,
 – Член на факултетските комисии за проверка на знаење на приемен 

испит, 
 – Член во Комисија за признавање на испити на група за дошколување, 
 – Член во Комисија за самоевалуација на ФМУ при УГД- Штип
 – Член во Комисија за признавање на испити за префрлување - ЕКТС, 

од 5.9.2012 год. 
 – Член во Комисија за втор циклус на постдипломски студии.
 – Член на Наставно - научниот совет. 
 – Член на Деканатска управа на ФМУ при Универзитетот „Гоце 

Делчев”-Штип.
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М-р Антонио Китановски
Концертни настапи:

 – Виена – Австрија
 – Франкфурт на Одра – Германија
 – Братислава – Словачка
 – Цирих – Швајцарија
 – Нишвил џез фестивал – Р.Србија
 – Вомех – Солун – Р.Грција
 – Уметнички директор на џез фестивалите во Охрид, Штип и Кавадарци.
 – Продуцент на ЦД изданието „Ел Равал“ на Васил Хаџиманов трио

Доц. м-р Сашо Поповски - активности 2011/2012 г.
Концертна активност:
Интернационален џез фестивал Кикинда – Р.Србија

 – Џез фестивал - Гевгелија Р.Македонија
 – Бит фест – Битола Р.Македонија
 – Астибо џез фестивал – Штип Р.Македонија
 – Студио 5 – Џез концерт – Софија Р.Бугарија
 – Свингин Халл – Џез концерт – Софија Р.Бугарија
 – Куќата на Чајот – Џез концерт – Софија Р.Бугарија
 – Роршах – Џез концерт – Софија Р.Бугарија
 – Менада – Мултимедијален центар – Џез концерт – Скопје, 

Р.Македонија
  
Мајсторски класови и проекти:

 – Мајсторски клас на Интернационален џез фестивал Кикинда – 
Р.Србија

 – Џез фабрика за деца – осуммесечни изданија – Американска амбасада 
– Скопје Р.Македонија (Американско катче – Битола).

 – Селектор на програмата на Интернационален џез фестивал Кикинда 
– Р.Србија за 2012 год.

Проф. м-р Георги Мицанов - активности 2011/2012 г.
Концертна активност:

 – Интернационален џез фестивал Кикинда – Р.Србија
 – Бит фест – Битола Р.Македонија
 – Менада – Мултимедијален центар – Џез концерт – Скопје, 

Р.Македонија
 – Оркестар на УГД – Интерфест – Битола – Р.Македонија

 
Учество во проекти:

 – Џез фабрика за деца – Американска амбасада – Скопје, Р.Македонија 
(Американско катче – Битола).

 – Резултати и среден успех од испитите по  одделни предмети Доц. М-р 
Сашо Поповски
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Доц. м-р Златка Митева
Наставна активност
Во текот на годината на Факултетот за музичка уметност е професор 

по предметот – прв циклус (додипломски студии ) на В/И оддел
 – Флејта со оркестарски делници 

Предмет – втор циклус (последипломски студии) на В/И оддел
 – Флејта
 – Оркестарски делници (напредно ниво) 
 – Ментор на кандидат за изработка на магистерски труд

Член на универзитетски и факултетски тела:
 – раководител на Катедрата за дувачки и гудачки инстрменти
 – Член на факултетските комисии за проверка на знаење на приемен 

испит
 – Член во Комисија за втор циклус на последипломски студии
 – Член на Наставно – научен совет
 – Член на Деканатска управа на ФМУ при Универзитетот „Гоце 

Делчев“ - Штип
 – Член на рецензенската комисија за рецензирање на скрипти
 – Член на Уписната комиција за прием на документи и запишување на 

ФМУ – Штип за учебната 2011/2012.

Концертна активност
 – 28.11. 2011 – Концерт на дуото Митева – Трајкова во  Концертната 

сала на ФМУ – Штип
 – 30.11. 2011 – Концерт на дуото Митева – Трајкова во НМА  „Панчо 

Владигеров“ - Софија (сала „Димитар Ненов“)
 – Април 2012 – Концерт со дувачкиот оркестар на ФМУ по повод пет 

години Универзитет „Гоце Делчев“.

Концертна активност со студентите:
 – 15.5.2012 – Концерт на студентите по флејта на ФМУ (Концертна 

сала)

Семинари
 – 10.3. 2011 - Claudio Ferrani – Интерфест Битола

Доц. м-р Емилија Потевска
Активности во учебната 2011/2012 година

 – Октомври 2011 – Солистички концерт во рамките на 
Интернационалниот фестивал „Интерфест“ – Битола – „Франц Лист 
во изведба на македонски пијанисти“.

 – Декември 2011 – Диплома за завршени студии по биополитика од 
Интернационалната организација за биополитка во Атина, Грција.

 – Април 2012 – Концерт – пијано и обоа во Девонија концерт хол во 
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Лондон, Англија  во рамките на Концертните серии Девонија и во 
организација на престижна менаџерска концертна агенција „Девонија 
Класик“ од В. Британија.

 – Април 2012 – Концерт-пијано и обоа во Гдањск, Полска во рамките 
на „Интернационален музички фестивал Гдањск“.

 – Мај 2012- Организирање на концертни активности на студентите од 
Вокално-инструменталниот оддел – пијано при ФМУ. Организација 
концерти во Штип, Кочани, Струмица и Велес.

 – Јуни 2012 – Учество на XII Европска конференција на млади лидери 
во Тбилиси, Грузија – наградена со сертификат за млад лидер и член 
на меѓународната лидерска мрежа „Глобални мостови“.

 – Јуни 2012 – Организација и менаџмент на концерти за третиот 
„Балкански фестивал за современа музика“.

 – Јули 2012 – Концерт како солист со „West Coast Symphony“ 
оркестарот од Ванкувер, Канада во рамките на „Скопско лето 2012“.

 – Август 2012 – Концерт – пијано дуо во рамките на „Битфест“ – 
Битола.

 – Август 2012 – Студиско снимање на компакт диск – пијано дуо 4 раце

Доц. м-р Горанчо Ангелов 
Активности на во учебната 2011/2012 год.

Концертни активности
 – Учество на на студентите од Катедрата за етнокореологија на  

Новогодишниот концерт на ФМУ.
 – 21 март 2012, настап со квартет тромбони на концертот посветен на 

проф. Симеон Савев.
 – 27 март 2012, настап по повод патрониот празник на Универзитетот 

„Гоце Делчев“  (соло зурла и квинтет тромбони со проф. м-р Кирил 
Рибарски).

 – 19 април 2012, настап на студентите од Катедрата по етнокореологија 
во Домот на културата „Ацо Шопов“ по повод промоцијата на книгата 
„РЕДЕЊЕ НА ВРЕМЕТО“ од авторот Ристо Ѓ. Јачев.

 – 5 јуни, Концерт со студентите од Катедрата по етнокореологија и 
учениците од основното музичко училиште „Ристо Јуруков“ во 
Кочани.

 – 7 јуни 2012, концерт на традиционална вокална и инструментална 
музика (одржан во дворот на Факултетот за музичка уметност).

 – 25 јули 2012, концерт во рамките на Штипско културно лето со 
ансамблот од традиционални инструменти „Етникум“.  

 – 1-10 јули 2012, промотивни концерти на студентите од Катедрата по 
етнокореологија низ градовите во Македонија 

 – Кочани (1.7.2012)
 – Струмица (4.7.2012)
 – Кавадарци (7.7.2012)
 – Гевгелија (8.7.2012)
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 – Скопје (1.9.2012)
 – Охрид (1.10.2012)

Објавени трудови 
 – Објавен труд во списанието Етнолог под наслов „Изработувачот 

на народни музички инструменти Драги Костовски од Штип“ 
(материјали од Меѓународниот симпозиум на тема „Популаризација 
на етнолошкото културно наследство“, одржан на 20-21 септември 
2010 год. во Штип), Скопје, 2012 год.

 – Објавен труд во Годишниот зборник на Факултетот за музичка 
уметност при УГД со наслов „Музичкиот инструмент гајда и 
нејзините тонски карактеристики“, Штип, 2011 год.

Учество на симпозиум
 – Учество на музичката научна манифестација во организација на 

СОКОМ  „Струшка музичка есен“, 14-16 септември 2012 год., во 
Струга, со тема „Изработувањето на традиционалниот музички 
инструмент зурла во Струга во 21 век“, изработувачот Раде 
Ложанкоски.

Жири-комисија
 – Фестивал на аметери пејачи „Профест 2011“ во Пробиштип, 

претседател на жири-комисија (ноември 2011).
 – Фестивал на изворна музика и игри „Тодорица 2012“ Свети Николе, 

претседател на жири-комисија (март 2012).

Доц. м-р Александар Секуловски
Активности за 2011/2012 г.
Концертна активност:

 – Октомври 2011 – Скопје џез фестивал
 – Ноември 2011 – Кикинда џез фестивал
 – Јуни 2012 – Турнеја низ САД 
Семинари:

 – Август 2012 – Крис Колман воркшоп, Торонто 
 – Август 2012 – Давид Гарибалди, Торонто
 – Септември 2012 – Металворкс фестивал, Торонто
Снимени албуми:

 – Тони Китановски и Грег Хопкинс – Бостон, СЏФ
 – Васил Хаџиманов трио – Ел равал, СЏФ
 – Тони Китановски и Черкези оркестра, Шукар Ениа рекордс

Проф. м-р Марјан Јанкоски
Активности за периодот од октомври 2011 до октомври 2012 г.
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1. Наставни активности
Предмети: 

 – Народни инструмнти 1, 2, 3, 4, 5, 6
 – Оркестар на народни инструменти 1, 2, 3, 4
 – Етноорганологија 1, 2, 3, 4

2. Концертна и останата музичка и наставно-научна активност
 – Авторски концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ 

на меѓународната поетска манифестација „Македонски духовни 
конаци“ - Струга (август 2012, Струга).

 – Настап со женскиот младиски хор „Рустико“ на Меѓународната 
конференција наменета за заштита на личните податоци. Диригент: 
Запро Запров (септември 2012, Скопје).

 – Настап со женскиот младински хор „Рустико“ на SKOPJE WEEK DE-
SIGN FESTIVAL (октомври 2012, Скопје). Диригент: Запро Запров.

 – Снимање на носач на звук (авторски проект на М. Јанкоски во 
завршна фаза).

 – Истражување и обработка на вокално-инструментални мелодии од 
југозападна Македонија.

 – Издадена скрипта во електронска верзија со наслов „Оркестар на 
народни инструменти 1“ наменета за предметот Оркестар на народни 
инструменти на Факултетот за музичка уметност во издание на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (2012).

 – Подготовка на скрипта за „Оркестар на народни инструменти 2“ (во 
тек).

 – Подготовка на учебник (во тек).
 – Избор во звање од доцент во вонреден професор.
 – Член на разни комисии за потребите на Факултетот за музичка 

уметност (како претседател на комисија за практични активности на 
студентите, на дисциплинска комисија, член на комисија за издавање 
на учебници, скрипти и практикуми, за признавање на испити, за 
познавање и проверка на знаење, член на рецензентска комисија итн.).

Асс. м-р Христо Стојаноски
активности во учебната 2011/2012 година

 – Ноември  2011 г.,  Учество со свој труд на конференција на педагозите  
по пијано од областа на пијанизмот под покровителство на ЕПТА.

 – Декември 2011 г.,  Прием експликација и упис на докторски студии.
 – Декември 2011 г.,  Учество на новогодишен концерт при УГД на 

студентот Александар Манев (класа м-р Христо Стојаноски).
 – Декември 2011 г.,  Објава на труд во Годишниот зборник на ФМУ 

при УГД.
 – Април 2012 г.,  Учество на аудиција на студентот Александар Манев 

за концерт со оркестарот на Македоската филхармонија (класа м-р 
Христо Стојаноски).

 – Мај 2012  г.,  Организирање на концертни активности на студентите од 
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Вокално-инструменталниот оддел – Пијано при ФМУ. Организација 
концерти во Штип, Кочани, Струмица и Велес.

 – Јуни 2012 г.,  Организација на солистички концерти во Велес на 
студентот Александар Манев (класа м-р Христо Стојаноски).

 – Август 2012 г.,  Снимање на концерт – пијано дуо во рамките на 
„Битфест“ – Битола.

 – Август 2012 г.,  Продуцирање и снимање на компакт диск – пијано 
дуо 4 раце.

 – Септември 2012 г.,  Член на комисијата за прием и обработка на 
документи за уписи на студенти за учебната 2012 / 2013 година

Д е к а н,

проф. д-р Илчо Јованов




